
Lorenzo Viotti, dirigent
Erin Morley, sopraan

Koor van De Nationale Opera

za 29 | zo 30 oktober   
Het Concertgebouw

Mahler
 Symfonie
       ‘Titan’1

Programmatoelichting

orkest.nl

affi che verkleinen: 25% > 70%  (zonder lijnen en logo)

4060 NPO NKO C Programmatoelichtingen A5 S1 22-23 01.indd   34060 NPO NKO C Programmatoelichtingen A5 S1 22-23 01.indd   3 31-08-2022   14:0431-08-2022   14:04

Biografieën
Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
De Nationale Opera. In zijn eerste seizoen leidde hij het orkest onder meer in 
Mahlers Vijfde symfonie, waarover Trouw schreef: ‘Je keek je oren uit in deze 
gespierde uitvoering vol scherpe contrasten. Het NedPhO was in blakende 
topvorm, hoorbaar blij en ingenomen met zo’n magnetiserende chef.’ Viotti 
dirigeerde gerenommeerde orkesten, waaronder het BBC Philharmonic, 
Staatskapelle Dresden, Wiener Symphoniker, Berliner Philharmoniker en 
de Filarmonica della Scala. Voor zijn komst naar Amsterdam was hij chef- 
dirigent van het Gulbenkian Orkest in Lissabon. Viotti dirigeerde bij interna-
tionale operahuizen als Staatsoper Stuttgart, Semperoper Dresden, Oper 
Frankfurt, Teatro alla Scala, Opéra national de Paris en The Metropolitan 
Opera. Dit seizoen maakte hij zijn debuut bij de Wiener Staatsoper. Ook 
heeft hij verschillende grote directieconcoursen op zijn naam staan, met als 
hoogtepunt de Nestlé Young Conductors Award van de Salzburger Festspiele 
in 2015 en in 2017 werd hij uitgeroepen tot ‘beste nieuwkomer’ tijdens de 
International Opera Awards.

Erin Morley, sopraan
De Amerikaanse sopraan Erin Morley volgde haar opleiding aan de Juilliard 
School of Music in New York waar ze met speciale onderscheiding afstu-
deerde. Ze won diverse concoursen, waaronder de London’s Wigmore Hall 
International Song Competition in 2009. Haar carrière is nauw verbonden 
met de Metropolitan Opera in New York, waar ze ervaring opdeed in het 
Lindemann Young Artist Development Program. In 2013 maakte ze een 
indrukwekkend debuut toen ze op het laatste moment inviel als Sophie 
in Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Ze zong talloze rollen bij de 
Metropolitan Opera en veel van de opnames van het gezelschap waaraan 
ze meewerkte, waaronder Dialogues des Carmelites van Poulenc, werden 
genomineerd voor een Grammy Award. The New York Times prees haar 
‘heldere stem en de messcherpe precisie van haar coloraturen’. Ze zong in 
talloze operatheaters over de hele wereld waaronder de Wiener Staatsoper, 
de Opéra National de Paris en Glyndebourne Opera. Afgelopen seizoen 
maakte ze een indrukwekkend debuut bij de Scala in Milaan.

Francis Poulenc - Gloria

I. Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis.

II. Laudamus te
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te;
Gratias agimus tibi, propter 
magnam gloriam tuam.

III. Domine Deus 
Domine Deus, Rex caelestis!
Deus Pater, Pater omnipotens!
Gloria. 

IV. Domine Fili unigenite 
Domine, Fili unigenite, Jesu Christe!

V. Domine Deus, Agnus Dei 
Domine Deus, Agnus Dei! 
Filius Patris, Rex caelestis
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram.

VI. Qui sedes ad dexteram Patris 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus 
altissimus, Jesu Christe!
Amen.

Ere zij God in den hoge 
En vrede op aarde voor mensen van 
goede wil. 

Wij loven U, wij prijzen U, 
Wij aanbidden U en verheerlijken U. 
Wij zeggen U, dank voor Uw grote 
Heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning!
God de Vader, de almachtige Vader!
Ere zij God. 

O Heer, Uw eniggeboren zoon, Jezus 
Christus! 

O Heer God, Lam van God! Zoon van 
de Vader, hemelse Koning. 
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, ontferm U over ons.
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, aanvaard ons gebed. 

Die gezeten is aan de rechterhand 
van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt Heer, Gij alleen zijt de 
Allerhoogste, Jezus Christus. 
Amen. 

Liedtekst
Koor van De Nationale Opera
Al sinds jaar en dag verzorgt het Koor van De Nationale Opera de koorpartijen 
van de operaproducties van De Nationale Opera. Het ensemble bestaat uit 
een kern van 50 zangers en wordt regelmatig aangevuld met freelance koor-
leden voor de grote producties. Het koor heeft al veel mijlpalen op zijn naam 
staan, waaronder Les Troyens, Parsifal, Guillame Tell, Faust, Oedipe, La forza 
del destino, Tännhauser en Nabucco. Vorig seizoen schitterde het Koor van 
De Nationale Opera onder meer in Missa in tempore belli, Don Giovanni en 
La traviata. Dit seizoen zijn de zangers prominent aanwezig in Turandot, 
Animal Farm, Der Rosenkavalier en Maria Stuarda. Het koor is ook regelmatig 
op het concertpodium te horen, zoals vorig jaar in de stream van Brahms’ Ein 
deutsches Requiem vanuit Het Concertgebouw, waarmee afscheid werd 
genomen van artistiek leider Ching-Lien Wu. Sindsdien werkt het koor samen 
met verschillende koordirigenten. 

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl
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die zijn tong uitsteekt in een renaissance-fresco van Gozzoli. Totaal anders 
klinkt het trage derde deel, waarin solist en koor een dialoog voeren die 
verstild eindigt. Het is een groot contrast met het vrolijke vierde deel, dat doet 
denken aan de onbezorgde werken die Poulenc in zijn jonge jaren componeer-
de. In het vijfde deel overheerst de ernst weer, met achtereenvolgens een 
plechtige orkestinleiding, een doorwrochte openingsmelodie van de solosop-
raan en een aangrijpende reeks smeekbeden door koor en solist. Het orkest 
eindigt in stijl met een dissonant akkoord. Het slotdeel opent met onbegeleide 
oproepen van het koor, afgewisseld met het openingsmotto van vier noten. 
Er volgt een snelle passage die abrupt onderbroken wordt door het ‘Amen’ van 
de sopraan. Daarna blijft de stemming intens, maar beheerst. De tegenstrijdig-
heden in het Gloria sluiten perfect aan bij de omschrijving die een Franse 
muziekcriticus ooit aan Poulenc gaf: 'half monnik, half kwajongen.' 

Het ontwaken van de natuur
Gustav Mahler componeerde noodgedwongen vooral in de zomermaanden, 
omdat hij de rest van het jaar te druk was met dirigeren. In de idyllische 
omgeving van een Oostenrijks meer werkte hij in die zomers aan de meeste 
van zijn symfonieën en liedcycli. Zijn Eerste symfonie en de daaraan vooraf-
gaande werken zijn hierop een uitzondering. Desondanks speelt de natuur 
een overweldigende rol in de symfonie. Het vierdelige (oorspronkelijk vijf-
delige) werk opent met een statische inleiding waarin de natuur na een 
lange winterslaap ontwaakt. Boven een aangehouden toon a in alle registers 
klinken in de verte fanfares, afgewisseld met de gestileerde zang van de 
koekoek. Even vrolijk en ongecompliceerd is het tweede deel, waarin Mahler 
het menuet uit Mozarts tijd vervangt door een stevige Oostenrijkse Ländler, 
een volksdans waarvan het ritme aan de wals herinnert. In het middenge-
deelte schrijft Mahler fijngevoelige, haast tedere muziek. De terugkerende 
Ländler zorgt vervolgens voor een jubelend einde.

De innerlijke strijd van de mens 
De laatste twee delen van de symfonie breken met de zorgeloze stemming die 
tot nu toe de bovenhand had. Opeens treden de kwellingen van de mens op 
de voorgrond. Mahler lijkt zich te ontpoppen als een scherpe waarnemer van 
de mens in het algemeen en van zichzelf in het bijzonder, al is het niet zeker 
welk verhaal hij voor ogen had toen hij de symfonie componeerde. In het 
derde deel spelen de contrabassen, die ritmisch ondersteund worden door 

Poulenc en Mahler

Met dit programma gaat een vurige wens van Lorenzo Viotti in 
vervulling. De chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en De Nationale Opera brengt zijn orkest en koor samen 
in Het Concertgebouw. Hij opent het concert met Poulencs 
majestueuze Gloria, een werk dat hij eerder als dirigent uitvoerde, 
maar ook als koorzanger tijdens zijn opleiding. Na de pauze volgt 
Mahlers gelaagde Eerste symfonie, waarin natuurgeluiden en de 
worsteling van de mens centraal staan. 

Religieus koorwerk
Als jongvolwassene had Francis Poulenc nauwelijks aandacht voor religieuze 
zaken. Hij componeerde vooral lichte werken en bewoog zich soepel in de 
hogere Parijse kringen, waar hij makkelijk nieuwe opdrachtgevers vond. De 
kentering kwam in de zomer van 1936. Nadat een vriend verongelukte, bezocht 
Poulenc terneergeslagen de Zwarte Madonna van Rocamadour in Zuid-Frankrijk. 
Daar vond hij de aansluiting weer bij het Rooms-Katholieke geloof van zijn 
kinderjaren. Nog diezelfde avond begon hij met het componeren van een 
religieus koorwerk, waarna er nog veel geestelijke composities zouden volgen. 
Niet alleen voor kleine bezetting, maar ook voor een combinatie van grootkoor 
en orkest, zoals het extraverte Gloria uit 1959. Poulenc verdeelt de mistekst in 
zes delen. Hij volgt vaak de natuurlijke woordaccenten uit het Latijn, maar kiest 
soms opzettelijk voor een tegendraads muzikaal ritme, zoals bij het uitroepen 
van ‘Jesu Christe’ in het vierde deel. De solosopraan krijgt een leidende rol in 
de rustigere delen en keert in het slotdeel terug met een kalm ‘Amen’ en een 
ingetogen slotgebed. 

Lichtvoetigheid en vroomheid
Het Gloria begint met een markant motto van vier noten dat de basis vormt voor 
een imponerende mini-ouverture. Daarna brengt het koor een lofzang aan God 
en de bijbehorende wensen voor vrede op aarde. In het lichtvoetige tweede deel 
klinkt een kruising tussen religieuze extase en wereldlijk amusement. Vooral het 
hoempapa ritme van de begeleiding roept associaties op met revue en amuse-
mentstheater. Poulenc verdedigde zijn keuze met de verwijzing naar een engel 

de paukenist, de bekende canon Vader Jacob in een mineur-uitvoering. Voor 
deze even ironische als vervreemdende treurmars vond Mahler inspiratie in 
een prent van zijn landgenoot Moritz von Schwind. Daarin begeleiden dieren 
uit het bos een overleden jager naar zijn laatste rustplaats. Als de blazers en 
de grote trom de leiding overnemen, wordt de muziek volkser en bijtender. 
Bij het angstaanjagende begin van het laatste deel dringt zich nog sterker de 
vraag op of de symfonie een verhaal vertelt. Mahler trok in de loop der jaren 
een rookgordijn op door het werk twee keer te herzien en het steeds met 
andere deeltitels de wereld in te sturen. In 1893 bedacht hij de titel ‘Titan’, 
die hij later weer verwierp. Deze benaming verwijst naar de gelijknamige 
roman van de Duitse schrijver Jean Paul, waarin een jongeman liefde, 
vriendschap en teleurstellingen ervaart op weg naar volwassenheid. Na de 
schrik van de openingsmaten vinden er verschillende orkestrale golfbewe-
gingen plaats, alsof het hoofdpersonage steeds opnieuw moeilijkheden 
probeert te overwinnen. Het triomfantelijke slot onder aanvoering van de 
zeven hoorns maakt duidelijk dat zijn missie volbracht is.

Tekst: Michel Khalifa
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IV. Domine Fili unigenite
V. Domine Deus, Agnus Dei
VI. Qui sedes ad dexteram Patris

Pauze

Gustav Mahler (1860 - 1911)
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schleppen

IV. Stürmisch bewegt
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die zijn tong uitsteekt in een renaissance-fresco van Gozzoli. Totaal anders 
klinkt het trage derde deel, waarin solist en koor een dialoog voeren die 
verstild eindigt. Het is een groot contrast met het vrolijke vierde deel, dat doet 
denken aan de onbezorgde werken die Poulenc in zijn jonge jaren componeer-
de. In het vijfde deel overheerst de ernst weer, met achtereenvolgens een 
plechtige orkestinleiding, een doorwrochte openingsmelodie van de solosop-
raan en een aangrijpende reeks smeekbeden door koor en solist. Het orkest 
eindigt in stijl met een dissonant akkoord. Het slotdeel opent met onbegeleide 
oproepen van het koor, afgewisseld met het openingsmotto van vier noten. 
Er volgt een snelle passage die abrupt onderbroken wordt door het ‘Amen’ van 
de sopraan. Daarna blijft de stemming intens, maar beheerst. De tegenstrijdig-
heden in het Gloria sluiten perfect aan bij de omschrijving die een Franse 
muziekcriticus ooit aan Poulenc gaf: 'half monnik, half kwajongen.' 

Het ontwaken van de natuur
Gustav Mahler componeerde noodgedwongen vooral in de zomermaanden, 
omdat hij de rest van het jaar te druk was met dirigeren. In de idyllische 
omgeving van een Oostenrijks meer werkte hij in die zomers aan de meeste 
van zijn symfonieën en liedcycli. Zijn Eerste symfonie en de daaraan vooraf-
gaande werken zijn hierop een uitzondering. Desondanks speelt de natuur 
een overweldigende rol in de symfonie. Het vierdelige (oorspronkelijk vijf-
delige) werk opent met een statische inleiding waarin de natuur na een 
lange winterslaap ontwaakt. Boven een aangehouden toon a in alle registers 
klinken in de verte fanfares, afgewisseld met de gestileerde zang van de 
koekoek. Even vrolijk en ongecompliceerd is het tweede deel, waarin Mahler 
het menuet uit Mozarts tijd vervangt door een stevige Oostenrijkse Ländler, 
een volksdans waarvan het ritme aan de wals herinnert. In het middenge-
deelte schrijft Mahler fijngevoelige, haast tedere muziek. De terugkerende 
Ländler zorgt vervolgens voor een jubelend einde.

De innerlijke strijd van de mens 
De laatste twee delen van de symfonie breken met de zorgeloze stemming die 
tot nu toe de bovenhand had. Opeens treden de kwellingen van de mens op 
de voorgrond. Mahler lijkt zich te ontpoppen als een scherpe waarnemer van 
de mens in het algemeen en van zichzelf in het bijzonder, al is het niet zeker 
welk verhaal hij voor ogen had toen hij de symfonie componeerde. In het 
derde deel spelen de contrabassen, die ritmisch ondersteund worden door 

Poulenc en Mahler

Met dit programma gaat een vurige wens van Lorenzo Viotti in 
vervulling. De chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en De Nationale Opera brengt zijn orkest en koor samen 
in Het Concertgebouw. Hij opent het concert met Poulencs 
majestueuze Gloria, een werk dat hij eerder als dirigent uitvoerde, 
maar ook als koorzanger tijdens zijn opleiding. Na de pauze volgt 
Mahlers gelaagde Eerste symfonie, waarin natuurgeluiden en de 
worsteling van de mens centraal staan. 

Religieus koorwerk
Als jongvolwassene had Francis Poulenc nauwelijks aandacht voor religieuze 
zaken. Hij componeerde vooral lichte werken en bewoog zich soepel in de 
hogere Parijse kringen, waar hij makkelijk nieuwe opdrachtgevers vond. De 
kentering kwam in de zomer van 1936. Nadat een vriend verongelukte, bezocht 
Poulenc terneergeslagen de Zwarte Madonna van Rocamadour in Zuid-Frankrijk. 
Daar vond hij de aansluiting weer bij het Rooms-Katholieke geloof van zijn 
kinderjaren. Nog diezelfde avond begon hij met het componeren van een 
religieus koorwerk, waarna er nog veel geestelijke composities zouden volgen. 
Niet alleen voor kleine bezetting, maar ook voor een combinatie van grootkoor 
en orkest, zoals het extraverte Gloria uit 1959. Poulenc verdeelt de mistekst in 
zes delen. Hij volgt vaak de natuurlijke woordaccenten uit het Latijn, maar kiest 
soms opzettelijk voor een tegendraads muzikaal ritme, zoals bij het uitroepen 
van ‘Jesu Christe’ in het vierde deel. De solosopraan krijgt een leidende rol in 
de rustigere delen en keert in het slotdeel terug met een kalm ‘Amen’ en een 
ingetogen slotgebed. 

Lichtvoetigheid en vroomheid
Het Gloria begint met een markant motto van vier noten dat de basis vormt voor 
een imponerende mini-ouverture. Daarna brengt het koor een lofzang aan God 
en de bijbehorende wensen voor vrede op aarde. In het lichtvoetige tweede deel 
klinkt een kruising tussen religieuze extase en wereldlijk amusement. Vooral het 
hoempapa ritme van de begeleiding roept associaties op met revue en amuse-
mentstheater. Poulenc verdedigde zijn keuze met de verwijzing naar een engel 

de paukenist, de bekende canon Vader Jacob in een mineur-uitvoering. Voor 
deze even ironische als vervreemdende treurmars vond Mahler inspiratie in 
een prent van zijn landgenoot Moritz von Schwind. Daarin begeleiden dieren 
uit het bos een overleden jager naar zijn laatste rustplaats. Als de blazers en 
de grote trom de leiding overnemen, wordt de muziek volkser en bijtender. 
Bij het angstaanjagende begin van het laatste deel dringt zich nog sterker de 
vraag op of de symfonie een verhaal vertelt. Mahler trok in de loop der jaren 
een rookgordijn op door het werk twee keer te herzien en het steeds met 
andere deeltitels de wereld in te sturen. In 1893 bedacht hij de titel ‘Titan’, 
die hij later weer verwierp. Deze benaming verwijst naar de gelijknamige 
roman van de Duitse schrijver Jean Paul, waarin een jongeman liefde, 
vriendschap en teleurstellingen ervaart op weg naar volwassenheid. Na de 
schrik van de openingsmaten vinden er verschillende orkestrale golfbewe-
gingen plaats, alsof het hoofdpersonage steeds opnieuw moeilijkheden 
probeert te overwinnen. Het triomfantelijke slot onder aanvoering van de 
zeven hoorns maakt duidelijk dat zijn missie volbracht is.

Tekst: Michel Khalifa
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Radio-opnamen 
Het concert van zaterdag 
29 oktober wordt opgenomen 
door NPO Radio 4 voor het 
NTR Avondconcert. 
Kijk voor meer informatie op 
radio 4.nl/avondconcert.
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Francis Poulenc (1899 - 1963)
Gloria in G, FP. 177 (1959 - 1960)

I. Gloria
II. Laudamus te
III. Domine Deus
IV. Domine Fili unigenite
V. Domine Deus, Agnus Dei
VI. Qui sedes ad dexteram Patris

Pauze

Gustav Mahler (1860 - 1911)
Symfonie nr. 1 in D ‘Titan’ (1884 - 
1888)

I.  Langsam, schleppend; Immer sehr 
gemächlich

II.  Kräftig bewegt, doch nicht zu 
schnell

III.  Feierlich und gemessen, ohne zu 
schleppen

IV. Stürmisch bewegt

Erin Morley
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Biografieën
Lorenzo Viotti, dirigent
Lorenzo Viotti is chef-dirigent van het Nederlands Philharmonisch Orkest en 
De Nationale Opera. In zijn eerste seizoen leidde hij het orkest onder meer in 
Mahlers Vijfde symfonie, waarover Trouw schreef: ‘Je keek je oren uit in deze 
gespierde uitvoering vol scherpe contrasten. Het NedPhO was in blakende 
topvorm, hoorbaar blij en ingenomen met zo’n magnetiserende chef.’ Viotti 
dirigeerde gerenommeerde orkesten, waaronder het BBC Philharmonic, 
Staatskapelle Dresden, Wiener Symphoniker, Berliner Philharmoniker en 
de Filarmonica della Scala. Voor zijn komst naar Amsterdam was hij chef- 
dirigent van het Gulbenkian Orkest in Lissabon. Viotti dirigeerde bij interna-
tionale operahuizen als Staatsoper Stuttgart, Semperoper Dresden, Oper 
Frankfurt, Teatro alla Scala, Opéra national de Paris en The Metropolitan 
Opera. Dit seizoen maakte hij zijn debuut bij de Wiener Staatsoper. Ook 
heeft hij verschillende grote directieconcoursen op zijn naam staan, met als 
hoogtepunt de Nestlé Young Conductors Award van de Salzburger Festspiele 
in 2015 en in 2017 werd hij uitgeroepen tot ‘beste nieuwkomer’ tijdens de 
International Opera Awards.

Erin Morley, sopraan
De Amerikaanse sopraan Erin Morley volgde haar opleiding aan de Juilliard 
School of Music in New York waar ze met speciale onderscheiding afstu-
deerde. Ze won diverse concoursen, waaronder de London’s Wigmore Hall 
International Song Competition in 2009. Haar carrière is nauw verbonden 
met de Metropolitan Opera in New York, waar ze ervaring opdeed in het 
Lindemann Young Artist Development Program. In 2013 maakte ze een 
indrukwekkend debuut toen ze op het laatste moment inviel als Sophie 
in Der Rosenkavalier van Richard Strauss. Ze zong talloze rollen bij de 
Metropolitan Opera en veel van de opnames van het gezelschap waaraan 
ze meewerkte, waaronder Dialogues des Carmelites van Poulenc, werden 
genomineerd voor een Grammy Award. The New York Times prees haar 
‘heldere stem en de messcherpe precisie van haar coloraturen’. Ze zong in 
talloze operatheaters over de hele wereld waaronder de Wiener Staatsoper, 
de Opéra National de Paris en Glyndebourne Opera. Afgelopen seizoen 
maakte ze een indrukwekkend debuut bij de Scala in Milaan.

Francis Poulenc - Gloria

I. Gloria
Gloria in excelsis Deo
Et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis.

II. Laudamus te
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te;
Gratias agimus tibi, propter 
magnam gloriam tuam.

III. Domine Deus 
Domine Deus, Rex caelestis!
Deus Pater, Pater omnipotens!
Gloria. 

IV. Domine Fili unigenite 
Domine, Fili unigenite, Jesu Christe!

V. Domine Deus, Agnus Dei 
Domine Deus, Agnus Dei! 
Filius Patris, Rex caelestis
Qui tollis peccata mundi, 
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe 
deprecationem nostram.

VI. Qui sedes ad dexteram Patris 
Qui sedes ad dexteram Patris, 
miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus.
Tu solus Dominus. Tu solus 
altissimus, Jesu Christe!
Amen.

Ere zij God in den hoge 
En vrede op aarde voor mensen van 
goede wil. 

Wij loven U, wij prijzen U, 
Wij aanbidden U en verheerlijken U. 
Wij zeggen U, dank voor Uw grote 
Heerlijkheid. 

Heer God, hemelse Koning!
God de Vader, de almachtige Vader!
Ere zij God. 

O Heer, Uw eniggeboren zoon, Jezus 
Christus! 

O Heer God, Lam van God! Zoon van 
de Vader, hemelse Koning. 
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, ontferm U over ons.
Gij, die de zonden van de wereld 
wegneemt, aanvaard ons gebed. 

Die gezeten is aan de rechterhand 
van de Vader, ontferm U over ons. 
Want Gij alleen zijt heilig, 
Gij alleen zijt Heer, Gij alleen zijt de 
Allerhoogste, Jezus Christus. 
Amen. 

Liedtekst
Koor van De Nationale Opera
Al sinds jaar en dag verzorgt het Koor van De Nationale Opera de koorpartijen 
van de operaproducties van De Nationale Opera. Het ensemble bestaat uit 
een kern van 50 zangers en wordt regelmatig aangevuld met freelance koor-
leden voor de grote producties. Het koor heeft al veel mijlpalen op zijn naam 
staan, waaronder Les Troyens, Parsifal, Guillame Tell, Faust, Oedipe, La forza 
del destino, Tännhauser en Nabucco. Vorig seizoen schitterde het Koor van 
De Nationale Opera onder meer in Missa in tempore belli, Don Giovanni en 
La traviata. Dit seizoen zijn de zangers prominent aanwezig in Turandot, 
Animal Farm, Der Rosenkavalier en Maria Stuarda. Het koor is ook regelmatig 
op het concertpodium te horen, zoals vorig jaar in de stream van Brahms’ Ein 
deutsches Requiem vanuit Het Concertgebouw, waarmee afscheid werd 
genomen van artistiek leider Ching-Lien Wu. Sindsdien werkt het koor samen 
met verschillende koordirigenten. 

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Lorenzo Viotti en
Marc Bouchkov met 
Weense romantiek

Chef-dirigent Lorenzo Viotti 
brengt de Weense schwung 
van het begin van de twintigste 
eeuw de concertzaal in.
Artist-in-residence Marc 
Bouchkov soleert in Korngolds 
warmbloedige Vioolconcert.

za 12 november 2022, 20.15 u
zo 13 november 2022, 14.15 u
Het Concertgebouw


