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Jonian Ilias Kadesha, viool/leiding
Barnabás Kelemen, viool 

do 10 maart 
TAQA Theater De Vest 
vr 11 maart 
Philharmonie Haarlem 
za 12 | zo 13 maart
Concertgebouw Amsterdam

Ravel, 
Bartók & 
Sarasate
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Biografieën

Jonian Ilias Kadesha, viool/leiding
De Grieks-Albanese violist Jonian Ilias Kadesha studeerde onder meer bij 
Salvatore Accardo en Grigori Zhislin en voltooide zijn opleiding bij Antje 
Weithaas aan de Kronberg Academy in Duitsland. Zijn uitzonderlijk talent 
bewees hij met prijzen van de Deutscher Musikwettbewerb en de Leopold 
Mozart Violin Competition in Augsburg. Hij soleerde onder meer bij het Royal 
Philharmonic Orchestra, het Athene Staats Orkest en het Münchner Rund-
funkorchester. Daarnaast trad hij op in grote zalen als de Londense Wigmore 
Hall en de Berliner Philharmonie. In de kamermuziek speelde Kadesha 
samen met beroemde musici als Martha Argerich, Nicolas Altstaedt en 
Gábor Takács-Nagy. Hij is oprichter van het Caerus Kamer Ensemble en het 
Trio Gaspard. Samen met Barnabás Kelemen maakt hij deel uit van het 
Kelemen Quartet. Een belangrijke inspiratiebron vindt de violist in volksmu-
ziek: ‘Volksmuziek is de oorsprong van onze muzikale beleving. We moeten 
niet vergeten dat de basis van de klassieke muziek zoals Mozart, Beethoven 
en Schubert die componeerden, is gelegen in de eenvoud van de volksmuziek.’

Barnabás Kelemen, viool
De Hongaarse violist Barnabás Kelemen studeerde viool aan de Franz Liszt 
Muziekacademie in Boedapest en volgde ook een opleiding tot orkestdirectie. 
In 1999 won hij de Internationaler Mozartwettbewerb Salzburg; twee jaar 
later was hij derde prijswinnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd. Hij 
werkte samen met orkesten als het BBC Symphony Orchestra, het Boedapest 
Festival Orkest en het Hong Kong Philharmonic Orchestra en speelde in 
befaamde zalen waaronder de Carnegie Hall in New York en de Berliner 
Philharmonie. Van zijn vele cd’s zijn er een aantal bekroond met de Diapason 
d’Or en de Gramophone Award. Kelemen geniet ook bekendheid als dirigent 
en leidde orkesten als het Hongaars Nationaal Filharmonisch Orkest en het 
Concertgebouw Kamerorkest. Hij is medeoprichter en artistiek leider van 
het Academy Budapest Chamber Music Festival. Van 2010 tot 2018 was hij 
primarius van het Kelemen Quartet. Momenteel is hij docent aan de Franz 
Liszt Muziekacademie in Boedapest en de Hochschule für Musik und Tanz in 
Keulen.

Masterminds over Ravel
In deze podcast hoor je meer over de mens 
achter de grote componist. Musicoloog Kees 
Wisse en podcastmaker Botte Jellema 
duiken samen in het vaak complexe leven 
van de grote meesters in de klassieke 
muziek. De aflevering over het leven en de 
muzikale nalatenschap van Maurice Ravel is 
te beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/ravel.

#hArtforUkraine
Zoals velen zijn wij diep 
geschokt door de ontwikke-
lingen in Oekraïne. We 
maken ons grote zorgen over 
de gevolgen van de groot-
scheepse vijandelijkheden in 
Oekraïne voor de inwoners 
van het land. Om hen te 
steunen doneren wij een deel 
van de opbrengst van deze 
concertserie aan Giro 555 
van de Samenwerkende 
Hulporganisaties voor de 
opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Wij nodigen u 
uit om zelf ook een bijdrage 
te doen op Giro 555.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Jonathan Cohen dirigeert Bachs Matthäus-Passion 
Onder leiding van Jonathan Cohen speelt het Nederlands Kamerorkest een 
van de meeste geliefde passies in Nederland: de Matthäus-Passion van Bach. 
Het orkest betreedt het podium met zes solisten van wereldklasse, het 
Nationaal Jongenskoor en het Vlaams Radiokoor, een van de beste Europese 
kamerkoren van dit moment.

za 9 april 2022, 19.45 u
ma 11 april 2022, 19.45 u 
Het Concertgebouw

Nick Pritchard, evangelist/tenor
Raimund Nolte, Christus/bariton
Katharine Dain, sopraan
Anna Reinhold, mezzosopraan
Maarten Engeltjes, countertenor
Hugo Hymas, tenor
Krešimir Stražanac, bariton

J.S. Bach - Matthäus-Passion

Nederlands Kamerorkest
Jonathan Cohen, dirigent
Irene Verburg, koordirigent
Vlaams Radiokoor
Nationaal Jongenskoor

Jonathan Cohen



bestek van twee jaar, tussen 1773 en 1775, componeerde hij in totaal vijf 
vioolconcerten. Ze waren in eerste instantie bedoeld om de missen en 
vespers in de Salzburger kathedraal te verfraaien met aangename muziek, 
maar Mozart speelde ze in deze jaren ook tijdens zijn concerten in München, 
Augsburg en Mannheim. In de vioolconcerten kun je goed horen hoe hij zich 
het genre snel eigen maakte: van het eerste concert als voorzichtig begin tot 
het laatste volwassen vijfde concert. Het genuanceerde Tweede vioolconcert 
is galant in opzet, maar hier en daar wat gedurfder dan zijn voorganger. En in 
het laatste deel, een echt Frans ‘rondeau’, toont Mozart dat de bezoeken die 
hij als kind aan Parijs bracht, niet ongemerkt aan hem voorbij zijn gegaan. 

Virtuoze Tzigane
Tijdens een tournee door Engeland in 1922 ontmoette Maurice Ravel de in 
Londen wonende Hongaarse violist Jelly d'Arányi. Ze speelde de vioolpartij in 
een privé-uitvoering van zijn Sonate voor viool en cello en na afloop vroeg de 
componist haar om enkele zigeunermelodieën te spelen. Uit deze ontmoeting 
kwam zijn Tzigane voort. De titel is de Franse benaming uit die tijd voor 
zigeuner. Hoewel elke noot van het werk van Ravel zelf afkomstig is en hij 
geen enkele bestaande Roma-melodie heeft gebruikt, benadert het heel 
dicht de sfeer van de Roma-muziek. Dat zit hem in het sterk improviserende 
karakter van de muziek, waar pas op het eind in een snelle virtuoze finale 
een echte melodie te ontdekken valt. Het zit ook in de natuurgetrouwe 
afwisseling tussen gestreken noten, flageoletten en pizzicati en het gebruik 
van de befaamde zigeunertoonladder. Ook in de begeleiding probeerde Ravel 
de juiste sfeer te vangen. Hij schreef een luthéal voor, een aangepaste piano 
waarin verschillende snaarinstrumenten nagebootst konden worden en die 
met een beetje fantasie de Hongaarse cymbalom aardig benaderde. Het 
mooie is dat hij ook in zijn latere orkestratie van de pianopartij schitterend de 
suggestie van een cymbalom geeft.

Gepassioneerde Haydn
Het overgrote deel van de meer dan honderd symfonieën die Joseph Haydn 
in zijn leven componeerde, zijn vrolijk en ontspannen van aard en vrijwel 
altijd in majeur. De Symfonie nr. 49 is daarop een grote uitzondering. Alle 
vier de delen staan in de toonsoort f mineur en Haydn laat zien dat ook hij 
met ‘Sturm und Drang’ behoorlijk temperamentvol kan zijn. De bijnaam La 
Passione stamt niet van Haydn zelf en is pas veel later aan het werk toege-

Virtuoze volksmuziek

‘Lustig ist das Zigeunerleben’ is al tweehonderd jaar een overbe-
kend volksliedje van onze oosterburen. De Roma en Sinti, voor-
heen aangeduid als zigeuners, zijn beroemd om hun muziek en 
fabuleuze vioolspel. Sarasate en Ravel lieten zich inspireren door 
de pure passie van de Roma-muziek, Bartók door de Roemeense 
en Hongaarse volksmuziek.

Hongaarse volksmuziek
Béla Bartók werd in 1881 geboren in het Hongaarse stadje Nagyszentmiklós, 
het huidige Sânnicolau Mare in Roemenië. Een deel van zijn leven besteedde 
hij, samen met vriend en componist Zoltán Kodály, aan wetenschappelijk 
onderzoek naar de volksmuziek van Hongarije en Roemenië. Kennis die hij 
ook gebruikte wanneer hij de volksmuziek als uitgangspunt nam voor zijn 
composities. De inspiratie voor zijn Roemeense dansen kwam van volksdansen 
uit Transsylvanië. Aanvankelijk heette het werk Roemeense volksdansen uit 
Hongarije, maar Bartók veranderde de naam toen Transsylvanië in 1920 werd 
herenigd met Roemenië. Ook de Spaanse Pablo de Sarasate liet zich inspireren 
door de volksmuziek uit Oost-Europa. In zijn Zigeunerweisen gebruikt hij 
melodieën van Hongaarse componisten als Szentirmay en Liszt en het slotdeel 
heeft veel weg van de csárdás, een Hongaarse volksdans. Maar het werk is ook 
overgoten met Spaans temperament. Sarasate was zelf een groot concertviolist 
en liet zich vooral meeslepen door de fenomenale viooltechniek van veel 
Spaanse zigeunermuzikanten uit zijn tijd. Dat buitte hij volledig uit in de 
vingerbrekende vioolpartij in de Zigeunerweisen.

Mozart de violist
Tijdens zijn leven genoot Wolfgang Amadeus Mozart grote bekendheid als 
pianist, maar in zijn jaren aan het bisschoppelijk hof in Salzburg stond hij ook 
bekend als een uitstekend violist. Mozart kreeg het vioolspelen met de paplepel 
ingegoten. Zijn vader Leopold was een bekend violist en had een leerboek voor 
het instrument geschreven dat vrijwel overal gebruikt werd. In 1769 werd 
Mozart benoemd tot concertmeester aan het hof van Salzburg en in die rol 
moest hij laten horen dat hij de viool tot in perfectie beheerste. In een tijds-

voegd. Over het waarom doen twee theorieën de ronde. Een stamt van een 
uitvoering in Schwerin. Daar werd de symfonie uitgevoerd in de week voor 
Pasen, die ook wel als ‘passieweek’ bekend stond. Een andere mogelijke 
verklaring moet in het theater gezocht worden. Rond 1770 was de komedie 
Die Quäker zeer populair in Wenen. Hierin wordt een sombere en ernstig 
moraliserende predikant uit de geloofsgemeenschap van de Quakers op de 
hak genomen. Ter introductie werd Haydns symfonie gespeeld als een 
karikatuur van de gepassioneerde hoofdpersoon. Als dat verhaal waar is, 
blijkt dat Haydn, zelfs in zijn dramatische muziek, nog vol met humor zit.

Tekst: Kees Wisse

Nederlands Kamerorkest
Jonian Ilias Kadesha, viool/leiding
Barnabás Kelemen, viool

do 10 maart 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.15 u)
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
vr 11 maart 2022, 20.00 u
(einde concert ca. 22.00 u)
Philharmonie Haarlem
za 12 maart 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.15 u)
Het Concertgebouw
zo 13 maart 2022, 14.15 u
(einde concert ca. 22.15 u)
Het Concertgebouw

Programma

Béla Bartók (1881 - 1945)
Roemeense Dansen, Sz. 56 (1915)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 
1791)
Vioolconcert nr. 2 in D, K. 211 (1775)

Allegro moderato
Andante
Rondeau: Allegro

Pablo de Sarasate (1844 - 1908)
Zigeunerweisen, op. 20 (1878)

Moderato
Lento
Un poco più lento
Allegro molto vivace

Pauze

Maurice Ravel (1875 - 1937)
Tzigane voor viool en orkest (1924) 

Joseph Haydn (1732 - 1809)
Symfonie nr. 49 in f ‘La Passione’  
(1768)

Adagio
Allegro di molto
Menuet
Finale: Presto Jonian Ilias Kadesha



bestek van twee jaar, tussen 1773 en 1775, componeerde hij in totaal vijf 
vioolconcerten. Ze waren in eerste instantie bedoeld om de missen en 
vespers in de Salzburger kathedraal te verfraaien met aangename muziek, 
maar Mozart speelde ze in deze jaren ook tijdens zijn concerten in München, 
Augsburg en Mannheim. In de vioolconcerten kun je goed horen hoe hij zich 
het genre snel eigen maakte: van het eerste concert als voorzichtig begin tot 
het laatste volwassen vijfde concert. Het genuanceerde Tweede vioolconcert 
is galant in opzet, maar hier en daar wat gedurfder dan zijn voorganger. En in 
het laatste deel, een echt Frans ‘rondeau’, toont Mozart dat de bezoeken die 
hij als kind aan Parijs bracht, niet ongemerkt aan hem voorbij zijn gegaan. 

Virtuoze Tzigane
Tijdens een tournee door Engeland in 1922 ontmoette Maurice Ravel de in 
Londen wonende Hongaarse violist Jelly d'Arányi. Ze speelde de vioolpartij in 
een privé-uitvoering van zijn Sonate voor viool en cello en na afloop vroeg de 
componist haar om enkele zigeunermelodieën te spelen. Uit deze ontmoeting 
kwam zijn Tzigane voort. De titel is de Franse benaming uit die tijd voor 
zigeuner. Hoewel elke noot van het werk van Ravel zelf afkomstig is en hij 
geen enkele bestaande Roma-melodie heeft gebruikt, benadert het heel 
dicht de sfeer van de Roma-muziek. Dat zit hem in het sterk improviserende 
karakter van de muziek, waar pas op het eind in een snelle virtuoze finale 
een echte melodie te ontdekken valt. Het zit ook in de natuurgetrouwe 
afwisseling tussen gestreken noten, flageoletten en pizzicati en het gebruik 
van de befaamde zigeunertoonladder. Ook in de begeleiding probeerde Ravel 
de juiste sfeer te vangen. Hij schreef een luthéal voor, een aangepaste piano 
waarin verschillende snaarinstrumenten nagebootst konden worden en die 
met een beetje fantasie de Hongaarse cymbalom aardig benaderde. Het 
mooie is dat hij ook in zijn latere orkestratie van de pianopartij schitterend de 
suggestie van een cymbalom geeft.

Gepassioneerde Haydn
Het overgrote deel van de meer dan honderd symfonieën die Joseph Haydn 
in zijn leven componeerde, zijn vrolijk en ontspannen van aard en vrijwel 
altijd in majeur. De Symfonie nr. 49 is daarop een grote uitzondering. Alle 
vier de delen staan in de toonsoort f mineur en Haydn laat zien dat ook hij 
met ‘Sturm und Drang’ behoorlijk temperamentvol kan zijn. De bijnaam La 
Passione stamt niet van Haydn zelf en is pas veel later aan het werk toege-

Virtuoze volksmuziek

‘Lustig ist das Zigeunerleben’ is al tweehonderd jaar een overbe-
kend volksliedje van onze oosterburen. De Roma en Sinti, voor-
heen aangeduid als zigeuners, zijn beroemd om hun muziek en 
fabuleuze vioolspel. Sarasate en Ravel lieten zich inspireren door 
de pure passie van de Roma-muziek, Bartók door de Roemeense 
en Hongaarse volksmuziek.

Hongaarse volksmuziek
Béla Bartók werd in 1881 geboren in het Hongaarse stadje Nagyszentmiklós, 
het huidige Sânnicolau Mare in Roemenië. Een deel van zijn leven besteedde 
hij, samen met vriend en componist Zoltán Kodály, aan wetenschappelijk 
onderzoek naar de volksmuziek van Hongarije en Roemenië. Kennis die hij 
ook gebruikte wanneer hij de volksmuziek als uitgangspunt nam voor zijn 
composities. De inspiratie voor zijn Roemeense dansen kwam van volksdansen 
uit Transsylvanië. Aanvankelijk heette het werk Roemeense volksdansen uit 
Hongarije, maar Bartók veranderde de naam toen Transsylvanië in 1920 werd 
herenigd met Roemenië. Ook de Spaanse Pablo de Sarasate liet zich inspireren 
door de volksmuziek uit Oost-Europa. In zijn Zigeunerweisen gebruikt hij 
melodieën van Hongaarse componisten als Szentirmay en Liszt en het slotdeel 
heeft veel weg van de csárdás, een Hongaarse volksdans. Maar het werk is ook 
overgoten met Spaans temperament. Sarasate was zelf een groot concertviolist 
en liet zich vooral meeslepen door de fenomenale viooltechniek van veel 
Spaanse zigeunermuzikanten uit zijn tijd. Dat buitte hij volledig uit in de 
vingerbrekende vioolpartij in de Zigeunerweisen.

Mozart de violist
Tijdens zijn leven genoot Wolfgang Amadeus Mozart grote bekendheid als 
pianist, maar in zijn jaren aan het bisschoppelijk hof in Salzburg stond hij ook 
bekend als een uitstekend violist. Mozart kreeg het vioolspelen met de paplepel 
ingegoten. Zijn vader Leopold was een bekend violist en had een leerboek voor 
het instrument geschreven dat vrijwel overal gebruikt werd. In 1769 werd 
Mozart benoemd tot concertmeester aan het hof van Salzburg en in die rol 
moest hij laten horen dat hij de viool tot in perfectie beheerste. In een tijds-

voegd. Over het waarom doen twee theorieën de ronde. Een stamt van een 
uitvoering in Schwerin. Daar werd de symfonie uitgevoerd in de week voor 
Pasen, die ook wel als ‘passieweek’ bekend stond. Een andere mogelijke 
verklaring moet in het theater gezocht worden. Rond 1770 was de komedie 
Die Quäker zeer populair in Wenen. Hierin wordt een sombere en ernstig 
moraliserende predikant uit de geloofsgemeenschap van de Quakers op de 
hak genomen. Ter introductie werd Haydns symfonie gespeeld als een 
karikatuur van de gepassioneerde hoofdpersoon. Als dat verhaal waar is, 
blijkt dat Haydn, zelfs in zijn dramatische muziek, nog vol met humor zit.

Tekst: Kees Wisse

Nederlands Kamerorkest
Jonian Ilias Kadesha, viool/leiding
Barnabás Kelemen, viool

do 10 maart 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.15 u)
TAQA Theater De Vest, Alkmaar
vr 11 maart 2022, 20.00 u
(einde concert ca. 22.00 u)
Philharmonie Haarlem
za 12 maart 2022, 20.15 u
(einde concert ca. 22.15 u)
Het Concertgebouw
zo 13 maart 2022, 14.15 u
(einde concert ca. 22.15 u)
Het Concertgebouw

Programma

Béla Bartók (1881 - 1945)
Roemeense Dansen, Sz. 56 (1915)

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 
1791)
Vioolconcert nr. 2 in D, K. 211 (1775)

Allegro moderato
Andante
Rondeau: Allegro

Pablo de Sarasate (1844 - 1908)
Zigeunerweisen, op. 20 (1878)

Moderato
Lento
Un poco più lento
Allegro molto vivace

Pauze

Maurice Ravel (1875 - 1937)
Tzigane voor viool en orkest (1924) 

Joseph Haydn (1732 - 1809)
Symfonie nr. 49 in f ‘La Passione’  
(1768)

Adagio
Allegro di molto
Menuet
Finale: Presto Jonian Ilias Kadesha



orkest.nlorkest.nl

Jonian Ilias Kadesha, viool/leiding
Barnabás Kelemen, viool 

do 10 maart 
TAQA Theater De Vest 
vr 11 maart 
Philharmonie Haarlem 
za 12 | zo 13 maart
Concertgebouw Amsterdam

Ravel, 
Bartók & 
Sarasate

Programmatoelichting

3709 NPO NKO C Programmatoelichtingen A5 S2 21-22 d.indd   63709 NPO NKO C Programmatoelichtingen A5 S2 21-22 d.indd   6 01-02-2022   15:3601-02-2022   15:36

Biografieën

Jonian Ilias Kadesha, viool/leiding
De Grieks-Albanese violist Jonian Ilias Kadesha studeerde onder meer bij 
Salvatore Accardo en Grigori Zhislin en voltooide zijn opleiding bij Antje 
Weithaas aan de Kronberg Academy in Duitsland. Zijn uitzonderlijk talent 
bewees hij met prijzen van de Deutscher Musikwettbewerb en de Leopold 
Mozart Violin Competition in Augsburg. Hij soleerde onder meer bij het Royal 
Philharmonic Orchestra, het Athene Staats Orkest en het Münchner Rund-
funkorchester. Daarnaast trad hij op in grote zalen als de Londense Wigmore 
Hall en de Berliner Philharmonie. In de kamermuziek speelde Kadesha 
samen met beroemde musici als Martha Argerich, Nicolas Altstaedt en 
Gábor Takács-Nagy. Hij is oprichter van het Caerus Kamer Ensemble en het 
Trio Gaspard. Samen met Barnabás Kelemen maakt hij deel uit van het 
Kelemen Quartet. Een belangrijke inspiratiebron vindt de violist in volksmu-
ziek: ‘Volksmuziek is de oorsprong van onze muzikale beleving. We moeten 
niet vergeten dat de basis van de klassieke muziek zoals Mozart, Beethoven 
en Schubert die componeerden, is gelegen in de eenvoud van de volksmuziek.’

Barnabás Kelemen, viool
De Hongaarse violist Barnabás Kelemen studeerde viool aan de Franz Liszt 
Muziekacademie in Boedapest en volgde ook een opleiding tot orkestdirectie. 
In 1999 won hij de Internationaler Mozartwettbewerb Salzburg; twee jaar 
later was hij derde prijswinnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd. Hij 
werkte samen met orkesten als het BBC Symphony Orchestra, het Boedapest 
Festival Orkest en het Hong Kong Philharmonic Orchestra en speelde in 
befaamde zalen waaronder de Carnegie Hall in New York en de Berliner 
Philharmonie. Van zijn vele cd’s zijn er een aantal bekroond met de Diapason 
d’Or en de Gramophone Award. Kelemen geniet ook bekendheid als dirigent 
en leidde orkesten als het Hongaars Nationaal Filharmonisch Orkest en het 
Concertgebouw Kamerorkest. Hij is medeoprichter en artistiek leider van 
het Academy Budapest Chamber Music Festival. Van 2010 tot 2018 was hij 
primarius van het Kelemen Quartet. Momenteel is hij docent aan de Franz 
Liszt Muziekacademie in Boedapest en de Hochschule für Musik und Tanz in 
Keulen.

Masterminds over Ravel
In deze podcast hoor je meer over de mens 
achter de grote componist. Musicoloog Kees 
Wisse en podcastmaker Botte Jellema 
duiken samen in het vaak complexe leven 
van de grote meesters in de klassieke 
muziek. De aflevering over het leven en de 
muzikale nalatenschap van Maurice Ravel is 
te beluisteren in diverse podcastapps of via 
orkest.nl/ravel.

#hArtforUkraine
Zoals velen zijn wij diep 
geschokt door de ontwikke-
lingen in Oekraïne. We 
maken ons grote zorgen over 
de gevolgen van de groot-
scheepse vijandelijkheden in 
Oekraïne voor de inwoners 
van het land. Om hen te 
steunen doneren wij een deel 
van de opbrengst van deze 
concertserie aan Giro 555 
van de Samenwerkende 
Hulporganisaties voor de 
opvang van Oekraïense 
vluchtelingen. Wij nodigen u 
uit om zelf ook een bijdrage 
te doen op Giro 555.

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Jonathan Cohen dirigeert Bachs Matthäus-Passion 
Onder leiding van Jonathan Cohen speelt het Nederlands Kamerorkest een 
van de meeste geliefde passies in Nederland: de Matthäus-Passion van Bach. 
Het orkest betreedt het podium met zes solisten van wereldklasse, het 
Nationaal Jongenskoor en het Vlaams Radiokoor, een van de beste Europese 
kamerkoren van dit moment.

za 9 april 2022, 19.45 u
ma 11 april 2022, 19.45 u 
Het Concertgebouw

Nick Pritchard, evangelist/tenor
Raimund Nolte, Christus/bariton
Katharine Dain, sopraan
Anna Reinhold, mezzosopraan
Maarten Engeltjes, countertenor
Hugo Hymas, tenor
Krešimir Stražanac, bariton

J.S. Bach - Matthäus-Passion

Nederlands Kamerorkest
Jonathan Cohen, dirigent
Irene Verburg, koordirigent
Vlaams Radiokoor
Nationaal Jongenskoor

Jonathan Cohen


