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Onze muziek moet
mensen raken.
Keer op keer als ze
ons horen. Oprecht,
direct, dichtbij en
toegankelijk.

Voorwoord

Laat u betoveren
na een jaar stilte

cappella
amsterdam
raakt.

Vanuit de tuin in Utrecht, waar de zon vandaag
straalt, groet ik u. Na een jaar van muzikale
duisternis (In Umbra Mortis en Inferno zijn de
titels van de desondanks verschenen cd’s) ziet de
toekomst van ons gezelschap er weer positief uit.
De betovering die goede muziek teweegbrengt,
krijgt wellicht weer alle kansen in het komende
seizoen.

Aandacht voor kruisbestuiving met andere
culturen gaat hand in hand met uitvoering van
speciaal voor Cappella Amsterdam geschreven
composities.

Drie lang gekoesterde wensen gaan in vervulling:
de h-moll mis en de Matthäus-Passie van
Bach met onze vrienden van het Orkest van
de Achttiende Eeuw en een geënsceneerde
uitvoering van Le vin herbé van Frank Martin
met onder andere Carolyn Sampson en Thomas
Walker als solisten.

Laat u opnieuw betoveren door de muziek na een
jaar stilte. Om met Gorter te eindigen:

De samenwerking binnen het artistieke team
(Leonard Evers, Krista Audere en ondergetekende)
wordt verder uitgebouwd.

Daniel Reuss, artistiek leider

Ik dank allen die ons het afgelopen jaar hebben
gesteund met hartelijke brieven, e-mails en
donaties.

Een nieuwe lente en een nieuw geluid:
Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit,
Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht
In een oud stadje, langs de watergracht.

Daniel Reuss

Bas van Drooge

Nederland heeft de coronamaatregelen
teruggeschroefd en hiermee is de hoop op
een mooi nieuw seizoen mét concertbezoek
gerechtvaardigd. Ik hoop u gauw weer bij onze
concerten te verwelkomen, want dit seizoen kent
vele hoogtepunten.

Natuurlijk zal Cappella Amsterdam ook op het
podium staan met onze trouwe levenspartner het
Orkest van de Achttiende Eeuw en onze goede
vrienden van het Residentie Orkest. Daarnaast
vindt u ons ook samen met de musici van het
NedPhO en NKO op de Nederlandse podia.

In het najaar kunt u met Cappella Amsterdam
vanuit de concertzaal op reis langs de
Middellandse zee, met het eerste Cappella LABproject van dit seizoen: alBahr - Mare Nostrum.
Met alBahr - Mare Nostrum onderzoekt Cappella
Amsterdam de gezamenlijke wortels van westerse
en Arabische klassieke muziek. Een unieke en
inspirerende concertreeks die de culturele en
muzikale invloeden over en weer prachtig ten
gehore brengt. In het voorjaar brengen wij Le
vin herbé. De mise-en-scène wordt verzorgd
door onze nieuwe partners van de Ulrike Quade
Company en ICK Dans Amsterdam: met poppen
wordt op een prachtige wijze het tragische
verhaal van Tristan en Isolde verbeeld, een
beleving die u zal raken en bijblijven.

Dat koormuziek voor iedereen is bewijst onze
voorstelling Moggûh!, speciaal voor kinderen van
zes jaar tot en met negen jaar.

In voorgaande jaren brachten de concertreeksen
Love Letters en De grootinquisiteur vervoering
met de combinatie van voordracht en muziek. Dit
seizoen brengen wij met het Berlage Saxophone
Quartet De rechtvaardigen. Dit programma
komt voort uit het gelijknamige boek van Jan
Brokken, waarin het verhaal wordt verteld van Jan
Zwartendijk, de Nederlandse consul in Estland die
vele Joden in de Tweede Wereldoorlog het leven
wist te redden. Uiteraard zal Jan Brokken het
verhaal voordragen.

Bas van Drooge, zakelijk leider

Cappella Amsterdam heeft de stilte in 2020
gebruikt om meer voor u te produceren dan
alleen concerten: de prachtige cd In Umbra
Mortis met muziek van Rihm en De Wert,
boeiende podcasts over de Matthäus-Passion van
Bach en Ein deutsches Requiem van Brahms en
videoclips op muziek gezongen door Cappella
Amsterdam. Ik nodig u van harte uit om ook
buiten de concertzaal naar ons te luisteren en
kijken.
Met hartelijke groet en hopelijk tot spoedig ziens,
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Programmalijnen

Cappella
Signatures

Cappella
&

Cappella
LAB

Cappella Amsterdam geeft koormuziek
haar plek in de 21ste eeuw én houdt de
rijke koorcanon levend. Met Cappella
Signatures concentreert Cappella zich
precies op deze missie: het voortzetten
van een excellente uitvoeringspraktijk en
het aangaan van vernieuwing op vele
fronten.

Cappella Amsterdam plaatst koormuziek
als kloppend hart in tal van artistieke
samenwerkingen. Deze samenwerkingen
geven koormuziek een niet weg te
denken plaats in het culturele veld en
hebben ons in de loop der jaren hechte
muzikale vriendschappen opgeleverd met
diverse orkesten, operagezelschappen en
musici.

Ieder seizoen onderzoekt en verlegt
Cappella Amsterdam de grenzen van het
koor door nieuwe en unieke verbindingen
aan te gaan, waarin het wezen van
het koor wordt bevraagd en waarin
de mogelijkheden van het koor tot het
uiterste worden opgerekt.

Het is zo langzamerhand algemeen
bekend: muziek is goed voor het
brein en de motoriek, muziek verbindt
en is daarom goed voor de sociale
vaardigheden en cohesie. En muziek
maakt vrolijk en ontroert. Daarom is het
goed als kinderen muziek maken.

Cappella LAB staat voor innovatie en
connecties met partners die inspireren
tot een andere visie op de plaats van het
kamerkoor. Dit doen we samen met een
aantal (muziek)theatergezelschappen,
componisten, schrijvers en kunstenaars.

Bovendien is de stem een magisch
muziekinstrument dat je gewoon hebt
meegekregen en dat maakt zingen zo
natuurlijk en logisch, maar toch ook heel
bijzonder. Op scholen wordt gelukkig ook
steeds meer gezongen.

Cappella Amsterdam hoopt hiermee
het scala aan mogelijkheden van het
kamerkoor te vergroten. De programma’s
resulteren in een avontuurlijke,
multidisciplinaire voorstellingen die meer
en meer hun weerslag zullen vinden
binnen de reguliere concertprogramma’s.

De hoogste tijd dus voor Cappella
Amsterdam om de theaters én
klassen gezellig te maken met zang
voor kinderen. Dit doen we met een
splinternieuw koor: Ah, Cappella!

Ónze repertoire-keuze reikt van de
middeleeuwse tot de meest complexe
hedendaagse koormuziek, om zo een
breed mogelijk publiek in aanraking te
laten komen met koormuziek.

Wij hopen dat u in seizoen 2021 –
2022 net zoveel van deze muzikale
vriendschappen zult genieten als wij.

Kids
& koor

Cappella & Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra

aug 2021
Wie de geschiedenis van Italië bestudeert, kan niet om de
machtige De Medici's heen. Met hun luxueuze hof in Florence
stond de bankiersfamilie eeuwenlang in het hart van de
muziekpraktijk. Met het opulente La Pellegrina (1589) nemen
wij u met het Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra
mee naar de geboorte van de opera: Florence 1589, het
huwelijksfeest van groothertog Ferdinando de Medici en
prinses Christine van Lotharingen. Speciaal voor de
gelegenheid schrijven de belangrijkste hofcomponisten hun
meest inventieve theatermuziek.

La
La
La
Pellegri
Pellegrina
Pellegri
na
na

Tijdens het toneelstuk La Pellegrina klinken intermedi,
muzikale intermezzi die de bruiloftsgasten versteld doen
staan. De afwisseling tussen theater en virtuoze muziek is
ongehoord en inspireert tot een gloednieuw genre: opera.
Waan u op dit feest, bij een sleutelmoment uit de
muziekgeschiedenis.
Dirigent Skip Sempé duikt met zangers, solisten en een heus
renaissanceorkest in de exuberante partituur die alle hoeken
van het muzikale spectrum verkent, van solo-monodie tot
dertigstemmig contrapunt.

Programma
Cristofano Malvezzi (1547-1599)
Antonio Archilei (1541/42-1612)
Emilio de’ Cavalieri (ca. 1550-1602)
Luca Marenzio (1553/4-1599)
Giulio Romolo Caccini (1551-1618)
Giovanni de’ Bardi (1534-1612)
Jacopo Peri (1561-1633)
La Pellegrina intermedi (1589)
— 10 —
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Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Skip Sempé dirigent
Voces Suave
Capriccio Stravagante Renaissance
Orchestra
Uitvoeringen
Utrecht, 30 augustus 2021
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

Cappella Signatures

sep 2021 & feb/mar 2022
Arvo Pärt (1935) is al jaren de meest uitgevoerde levende
componist ter wereld, maar zijn monumentale Kanon
pokajanen (1997) voor vierstemmig koor hoorde je maar
zelden – totdat Daniel Reuss en Cappella Amsterdam zich
over het meesterwerk ontfermden. Pärt goot zijn diepgelovige
vraag naar vergiffenis uit in schitterende muziek, die gemaakt
lijkt voor de gouden kelen van Cappella Amsterdam.
Kanon pokajanen is een omvangrijke boetekanon voor koor
a capella. Het is een diepgelovige vraag naar vergiffenis,
gebaseerd op de negen odes van de orthodoxe Boetekanon
aan onze Heer Jezus Christus die wordt toegeschreven aan
de Heilige Andreas van Kreta (660-740). De tekst is in het
Kerkslavisch, een taal die enkel in bijbelse teksten gebruikt
wordt.
Met ogenschijnlijk simpele middelen creëert Pärt in Kanon
pokajanen een grote rijkdom aan klankmogelijkheden, van
de daverende opening tot eenstemmige recitatieven en
voluptueuze akkoorden. In deze meditatieve compositie klinkt
het verlangen naar de komst van het licht.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Endrik Üksvärav dirigent (Bad
Gandersheim, Haarlem, Enschede)
Nieuw Vocaal Amsterdam kinderkoor
(27 maart, Amsterdam)
Uitvoeringen
Damme (DE), 7 september 2021
Bad Gandersheim (DE), 8 september 2021
Amsterdam, 19 februari 2022
Haarlem, 24 februari 2022
Enschede, 25 februari 2022
Leiden, 26 februari 2022
Groningen, 13 maart 2022
Amsterdam, 27 maart 2022
Eindhoven, 31 maart 2022
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

Kanon pokajanen vraagt van zowel de uitvoerders als van de
luisteraar een concentratie die uiteindelijk beloond wordt met
een gevoel van complete katharsis.

KK
Kanon
Kanon
aannoonn
pokaj
pokajan
Pokajanen
anen
en
Programma
Arvo Pärt (1935) Kanon pokajanen

De cd-opname
werd bekroond
met 5-sterrenrecensies en een
Edison Klassiek.

Arvo Pärt

— 12 —
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Cappella LAB

okt/nov 2021
Sinds de klassieke oudheid is de Middellandse Zee een
centrum van uitwisseling en handel. Naast handelswaar
worden over deze zee ook al eeuwenlang kunst en muziek
uitgewisseld. Cappella Amsterdam neemt je mee naar de
kusten van de Middellandse Zee en laat horen hoezeer de
verschillende muzikale tradities rond deze zee met elkaar
verbonden zijn. In die regio mengen zich klanken uit de
Arabische muziek, de Balkan, het Midden-Oosten en WestEuropese culturen. Leonard Evers (artistiek leider alBahr –
Mare Nostrum) vindt dat er te vaak een onderscheid wordt
gemaakt tussen ‘westerse’ muziek aan de ene kant en de
oosterse ‘Arabische’ muziek aan de andere kant. Dit terwijl
er al eeuwenlang sprake is van vermenging van invloeden
rond de kusten van de Middellandse Zee. Er is geen harde
scheidslijn tussen oost en west: de zee is een fluïde centrum
van uitwisseling.

a lBahr
alBahr
alBahr

Om dit aan te tonen ontwikkelde Evers alBahr – Mare
Nostrum, een programma met (koor)muziek waarin deze
eeuwenlange uitwisseling duidelijk hoorbaar is.

Choreograaf Peter Leung, ook wel bekend van zijn werk bij het
Nationale Opera & Ballet, heeft een leidende rol in de mise en espace.
Lichtkunstenaar Frouke ten Velden maakt voor alBahr – Mare Nostrum
een speciale installatie. Met haar werk wordt het publiek ook visueel
meegenomen op een reis langs de kusten van de Middellandse Zee.

— 14 —

Uitvoeringen
Maastricht, 24 oktober 2021
Amsterdam, 26 oktober 2021
(Ud Festival)
Nijmegen, 27 oktober 2021
Haarlem, 28 oktober 2021
Alkmaar, 29 oktober 2021
Amsterdam, 3 november 2021
(Ud Festival)
Den Haag, 5 november 2021
Den Bosch, 6 november 2021
(November Music)
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

(Arabisch voor ‘de zee’)

Artistiek leider Leonard Evers over alBahr – Mare Nostrum: "De
onderliggende thematische lijn is het ‘verlangen’. Met name het
verlangen naar een stabiele plaats, een thuis. Daar gaan ook veel
van de teksten over, zoals de teksten van componisten Gerard Beljon
en Aftab Darvishi. Verlangen is een onderwerp dat vrijwel alle muziek
in dit project definieert, niet alleen door de afzonderlijke teksten maar
ook als geheel. Iedereen verlangt naar een thuis en dit verlangen
hoor je in alBahr – Mare Nostrum, door alle werken, ongeacht hun
muziekgenre."

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Raphaela Danksagmüller duduk, fujara
Sabra El Bahri-Khatri zang
Ahmed el Maai ud, kanun en zang
Anass Habib zang
Misagh Joolaee kamancheh
Rima Khcheich zang
Beate Loonstra harp
Amira Medunjanin zang
Laura Rodrigues Lopes zang
Modar Salama percussie

Programma
Aftab Darvishi (1987) HamZaad (My Fellow) (wereldpremière)
Gerard Beljon (1952) Planctus Cygni; deel III
Traditionele werken uit Libanon, Syrië, Turkije, Egypte, BosniëHerzegovina, Marokko en Tunesië met Ahmed el Maai,
Anass Habib, Rima Khcheich en Amira Medunjanin.
— 15 —

Cappella Signatures

nov 2021 & jan/maart 2022

Bachs motetten
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Der Geist hilft unser Schwachheit auf (BWV 226)
Komm, Jesu, komm (BWV 229)
Jesu, meine Freude (BWV 227)
Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225)

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Pieter-Jan Belder orgel
Maggie Urquhart bas
Rainer Zipperling cello

Motetten bestonden er al voor Bachs tijd, maar hij bracht een grote
rijkdom in het genre aan door zijn eigen signatuur.
Bach schreef motetten voor speciale gelegenheden en ze werden
vaak maar eenmaal uitgevoerd. Daarom werden ze niet goed
gearchiveerd. De kans dat sommige niet bewaard zijn gebleven, is
groot. Gelukkig kunnen we nog steeds van de wonderen van deze
muziek genieten, zoals in dit programma. We weten niet precies
hoeveel motetten Bach heeft gecomponeerd. Momenteel zijn vijf
motetten onbetwist van Bachs hand. Vier van deze onbetwiste
motetten voeren wij uit.

Uitvoeringen
Lochem, 7 november 2021
Vlissingen, 21 januari 2022
Nijmegen, 22 januari 2022
Utrecht, 28 januari 2022
Amsterdam, 30 januari 2022
Delden, 12 maart 2022
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

nov 2021

Bachs Hohe Messe
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Hohe Messe (BWV 232)
De Hohe Messe van Johann Sebastian Bach (1685-1750) heeft
geen narratief zoals bijvoorbeeld de Matthäus-Passion dat heeft,
maar is een verzameling Latijnse teksten die gewoonlijk werden
uitgesproken tijdens de Rooms-Katholieke eredienst. Vreemd
voor een overtuigd lutheraan als Bach zou je kunnen zeggen,
zo’n ‘katholieke’ mis-compositie. In Bachs tijd was het echter niet
ongebruikelijk dat men tijdens een protestantse eredienst een mis
uitvoerde. Gelukkig maar, anders was deze weergaloze creatie aan
ons voorbijgegaan. Ook dit werk voeren we uit in samenwerking met
onze langjarig geliefde partner: het Orkest van de Achttiende Eeuw.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Julia Doyle sopraan
Margot Oitzinger alt
Guy Cutting tenor
Nicholas Mogg bas
Uitvoeringen
Zaandam, 14 november 2021
Burgos (ES), 16 november 2021
Rotterdam, 18 november 2021
Utrecht, 19 november 2021
Padova (IT), 21 november 2021
Amsterdam, 23 november 2021
Heerlen, 24 november 2021
Parijs (FR), 25 november 2021
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

dec 2021

Cappella & Nederlands Kamerorkest
"Ik noem ze ook wel 'de
bijbel van de muziek'. Ik
leef al zo'n veertig jaar
met deze motetten, en ik
kan ze wel dromen. Er zijn
geen stukken die ik meer
bestudeerd heb, of waar ik
me meer verbonden mee
voel. Ik vind het fantastisch
om de werken na jaren
weer te mogen dirigeren."
Daniel Reuss over Bachs motetten

— 16 —

Cappella & Orkest van de Achttiende Eeuw

Bachs Magnificat
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Sinfonia (BWV 1045),
Orkestsuite 3 (BWV 1068) en Magnificat (BWV 243)
Johannes Brahms (1833-1897) Warum ist das Licht gegeben dem
Muhseligen?
Caroline Shaw (1982) Music in Common Time (Nederlandse première)
De feestelijke Orkestsuite nr. 3 is met zijn stevige opening,
befaamde Air en opgetogen Gigue de perfecte opmaat voor
Bachs grote koorwerk, de Magnificat. Voor kerst van het jaar 1723
schreef de componist deze stralende versie van de lofzang waarin
Maria haar vreugde bezingt over de komst van Christus. Het is
een feestelijk werk, compleet met drie trompetten en pauken. Een
perfect stuk om alvast in de kerststemming te komen.
— 17 —

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Nederlands Kamerorkest
Gordan Nikolić viool/leiding
Uitvoeringen
Amsterdam, 11 en 13 december 2021
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

Cappella Signatures

dec 2021
Winter Wonderfeel vindt plaats in een sfeervolle spiegeltent
in de natuur van landgoed Zonnestraal in Hilversum. Drie
avonden vol hartverwarmende muziek en winterverhalen
van onder andere Cappella Amsterdam en het Wonderfeel
Festival Orchestra XS. Een plek voor togetherness. Met ruimte
voor nieuwe rituelen en met behoud van het ouderwetse
midwinter-gevoel: knappend vuur, geurende dennen en
glühwein.
Artistiek leider van dit programma is Krista Audere: "Mijn
gedachten dwaalden af naar de onderwerpen ‘eeuwigheid’
en ‘onaardse sereniteit’, onderwerpen die niet alleen
betrekking hebben op bijbelse onderwerpen, maar ons ook
worden overgebracht in de stilte van Vasks’ Mīlas dziesmas
(Liefdesliederen). Het programma begint met het eeuwige
einde en beweegt zich naar het leven en de liefde.
Via het heengaan en de briljante eenvoud van de bijzondere
hartveroverende schoonheid van Bach komen we in het
wiegelied van Arvo Pärt dat letterlijk swingt en de belofte van
eeuwigheid ademt.
In Mīlas dziesmas reflecteert dichter Imants Ziedonis op de
liefde die je bewust maakt van de tijd die verstrijkt, maar die
ons soms het moment van ware schoonheid laat bevriezen
- net als de muziek van Vasks - die stilletjes onze aandacht
grijpt zonder al te hard te proberen.

Winter
Winter
Winte
W
int err
Wonderf
Wonder
fee
eell
Wonderfeel
— 18 —

En tenslotte de winter, het leven en de vreugde die de
hartstochtelijke muziek van Sviridov uitstraalt. Als een koude
sneeuwbal in je gezicht - een oproep voor het leven dat
geleefd moet worden!"

Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Vor deinen Thron tret’ ich hiermit
(BWV 668)
Arvo Pärt (1935) And I heard a
voice… / Ja ma kuulsin hääle…
Pēteris Vasks (1946) Mīlas dziesmas
(fragmenten)
Georgi Vasiljevitsj Sviridov (19151998) Pushkin’s Garland: Winter
Morning
en meer van andere uitvoerenden
Uitvoerenden
o.a. Cappella Amsterdam
Krista Audere dirigent
Uitvoeringen
Hilversum, 17, 18 en 19 december 2021
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

"In een gesprek met Winter
Wonderfeel vroeg de organisatie
mij om een bepaalde sfeer,
stemming, en zeker niet iets
gerelateerd aan Kerst, over te
brengen. Grappig genoeg zijn er
maar weinig directe verwijzingen
naar de winter in het door mij
gekozen repertoire, behalve het
laatste stuk van Sviridov dat
een prachtig winters tafereel
schildert dat de laatste jaren in
dit deel van Europa niet meer te
horen of te zien is geweest."
Krista Audere, dirigent & artistiek leider
van Cappella Amsterdams programma
bij Winter Wonderfeel

— 19 —

Cappella & Nederlands Philharmonisch Orkest

dec 2021

Feestconcert
Programma
Een feestelijk verrassingsprogramma
Het Feestconcert is een jaarlijks terugkerende traditie bij het
Nederlands Philharmonisch Orkest. Dit jaar is Cappella Amsterdam
erbij! Het programma is nog een verrassing, maar ook deze keer
wordt het concert weer een prachtige manier om het jaar af te
sluiten.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Gemma New dirigent
Nederlands Philharmonisch Orkest
Utrechtse Studenten Cantorij
VU-Kamerkoor
Uitvoeringen
Amsterdam, 18 en 19 december 2021
Haarlem, 22 december 2021
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

Over Gemma New
De Nieuw-Zeelandse dirigent
Gemma New maakt haar
debuut bij het orkest. Volgens de
Amerikaanse pers is ze ‘een van
de grootste rijzende sterren in het
dirigenten-sterrenstelsel’. Gemma
New is muzikaal directeur bij het
Hamilton Philharmonic Orchestra
en vaste gastdirigent van het
Dallas Symphony Orchestra. In
maart 2021 ontving ze de Sir
Georg Solti Conducting Award,
een prijs voor jong dirigeertalent.

Cappella & Residentie Orkest

jan 2022

Mozarts Requiem
Programma
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Requiem in d-moll (KV 626)
Dit meesterwerk spreekt al vele jaren tot de verbeelding. Aan het
eind van zijn leven schreef Mozart dit Requiem als opdrachtwerk.
Ernstig ziek door slechte voeding, werkdruk en geldzorgen overleed
Mozart voordat hij zijn Requiem kon voltooien.
Mozart schreef dit Requiem in opdracht van de Oostenrijkse graaf
Walsegg, die hem hiervoor een aanbetaling deed. Na zijn dood
kon Mozarts weduwe Constanze dat bedrag niet terugbetalen; zij
vroeg daarom een leerling, Franz Süssmayr, om het te voltooien.
Sindsdien hebben verschillende componisten een poging gedaan
om het werk op Mozarts niveau te voltooien, met wisselend succes.
Er bestaat misschien geen ander requiem dat met meer mysteries
omgeven is, maar wie weet ook geen ander requiem dat iedere
keer opnieuw de moeite van het uitvoeren en beluisteren zo waard
is. Het werk is een van Mozarts meest aangrijpende werken, dat de
luisteraar telkens weer recht in het hart treft.

Gemma New

— 20 —
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Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Richard Egarr dirigent
Residentie Orkest
Uitvoeringen
Den Haag, 14 en 15 januari 2022
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

Kids & koor

feb/mrt 2022

Mogg
Mo
ggûh!
ûh!
Mo
ggûh

Programma
Stukken van verscheidene componisten
Kinderliedjes uit verschillende culturen, zowel bestaand als
nieuw.
Hoe klinkt lekker eten? Hoe klinkt het als je boos bent?
Hoe klinkt verdrietig? Hoe klinkt verveling? Hoe zing je
geluk? Allemaal zaken die aan de orde komen tijdens de
voorstelling Moggûh! voor kinderen van de leeftijd 6 tot en
met 9 jaar.
We volgen een ‘normale’ dag uit het leven van een scholier
waarin stem en emotie de hoofdrol spelen. Kinderliedjes
van overal over de wereld en de prachtige koormuziek van
Sweelinck tot nieuw gecomponeerde muziek wekken op
het toneel een gekke, ontroerende en magische muzikale
wereld op. Tandenpoetsen kan uitmonden in een murmelend
en proestend Bachoraal, een swingend Surinaams tel-lied
maakt van een saaie rekenles een feestje en een baby wordt
getroost met een prachtig Turks slaapliedje.
Tijdens de voorstelling zingen de kinderen samen met de
leden van Ah, Cappella! (zie ook bladzijde 9 over dit project)
en worden ze betoverd door magisch mooie stukken uit
het koorrepertoire van Sweelinck tot Ligeti. We maken deze
voorstelling met de zangers van Ah, Cappella!, regisseur Bart
Oomen, educatie-ontwikkelaar Emma Rekers en componist/
arrangeur Leonard Evers, die tevens de artistieke leiding over
dit project heeft.
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Uitvoerenden
Ah, Cappella!
Uitvoeringen
Amsterdam, 27 februari en 4 maart 2022
Nijmegen, 6 maart 2022
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

Cappella LAB

mrt 2022
Programma
Frank Martin (1890-1974) Le vin herbé

Cappella Amsterdam zingt o.l.v. dirigent Daniel Reuss Le vin
herbé met solisten Thomas Walker en Carolyn Sampson.
Dit magisch meesterwerk van de Zwitserse componist Frank
Martin (1890-1974) krijgt een hedendaagse bewerking onder
regie van ‘poppenspeelster’ Ulrike Quade in een geanimeerd
decor door kunstenaarsduo Wandschappen, met een
choreografie van Emio Greco en Pieter C. Scholten.
Le vin herbé is vernoemd naar de ‘kruidenwijn’ die in het
middeleeuws epos de liefde smeedt tussen Tristan en Isolde.
In dit hartverscheurende liefdesverhaal zijn Tristan en Isolde
elk voorbestemd met een ander te trouwen. Een wrede
speling van het lot leidt ertoe dat zij, door per ongeluk een
liefdesdrank te drinken, echter hopeloos verliefd worden op
elkaar.
Frank Martins kameropera over de tragische geliefden is de
tegenpool van Richard Wagners vijf uur durende opulente
uitvoering. Vergeleken met Wagners gigant steekt Martins
werk, van nog geen twee uur, intiem af. Maar, niet voor niets
wordt Martins versie een ‘wereldlijke oratorium’ genoemd.

Le
LLeevin
Le
vin
vin
herbé
herbé
herbé
h
erbé
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Martins hypnotiserende compositie en het aangrijpende
verhaal lenen zich uitstekend voor een multidisciplinaire
uitvoering. In een raamvertelling bestaande uit 22
tableaus worden de verhalen van Tristan, Isolde en hun
voorbestemde geliefden Branghien en koning Mark verteld.
Met de omhelzing tussen zang, instrumentale muziek,
beeldend theater, poppenspel, dans en ontwerp wordt
dit middeleeuwse verhaal met twee solisten, vierentwintig
koorleden, acht muzikanten en zes dansers op mystieke wijze
uitgebeeld.
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Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Ulrike Quade Company
ICK Dans Amsterdam
Musici van het Dutch String Collective
Carolyn Sampson Isolde
Thomas Walker Tristan
Uitvoeringen
Amsterdam, 20 maart 2022
Leiden, 22 maart 2022
Utrecht, 23 maart 2022
Gent (BE), 24 maart 2022
Den Haag, 26 maart 2022
Maastricht, 29 maart 2022
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

Cappella & Orkest van de Achttiende Eeuw

apr 2022

Matthäus-Passion
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Matthäus-Passion (BWV 244)
‘Wer hat dich so geschlagen, mein Heil, und dich mit Plagen so
übel zugericht’?
Er bestaat geen indringender portret van de lijdende en
stervende mens dan de Matthäus-Passion van J.S. Bach. Vanaf
het openingskoor tot het slotkoor ben je in een wereld van lijden,
verraad, overgave en menselijk onvermogen.
De Matthäus-Passion raakt al jaren duizenden mensen en
de veelvuldige uitvoering ervan in de passietijd is een echte
Nederlandse traditie geworden. De hechte band en artistieke
chemie tussen Cappella Amsterdam en het Orkest van de
Achttiende Eeuw verzekeren een unieke uitvoering van dit diep
ontroerende werk.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Orkest van de Achttiende Eeuw
Nieuw Vocaal Amsterdam kinderkoor
Anaïs de la Morandais
kinderkoordirigente
Thomas Walker Evangelist
Henk Neven Christus
Berit Norbakken sopraan
Olivia Vermeulen alt
(niet op 14 & 15 april)
Kieran Carrel tenor
André Morsch bas
Uitvoeringen
Zaandam, 4 april 2022
Parijs, 5 april 2022
Rotterdam, 6 april 2022
Zwolle, 8 april 2022
Amsterdam, 9 en 10 april 2022
Utrecht, 12 april 2022
Gotha, 14 april 2022
Arnhem, 15 april 2022
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35
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Cappella Signatures

apr/mei 2022

Gombert: op-en-top polyfonie
Programma
Nicolas Gombert (1495-ca. 1560)
Da pacem, Media vita, Veni dilecta mea, Lugebat David Absalon,
Si bona suscepimus, Salve regina, Super flumina Babylonis, Vae vae
Babylon, Nigra sum sed formosa tribulatio cordis mei, Mille regretz
Josquin des Prez
(ca. 1450/55-1521) Mille regretz

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent

Als prominente Franco-Vlaamse polyfonist kleurde Nicolas Gombert
met zijn motetten het zestiende-eeuwse klanklandschap waarin
pausen en keizers zich roerden.

Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

De meeste van zijn motetten zijn contrapuntische bouwwerken
waarin imitaties belangrijke bouwstenen zijn: compact en
fascinerend.
Met polyfonie in het DNA weet Cappella Amsterdam de emotie
en het vakmanschap van Gomberts creaties uitstekend naar de
bühne te vertalen. Onder leiding van Daniel Reuss diept het vocaal
ensemble de mooiste parels op uit het oeuvre van deze vermaarde
toondichter.
In samenwerking met Organisatie Oude Muziek.
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Uitvoeringen
Maastricht, 28 april 2022
Arnhem, 29 april 2022
Zwolle, 30 april 2022
Lelystad, 1 mei 2022

Cappella Signatures

mei 2022
Met De rechtvaardigen, gebaseerd op het gelijknamige
boek van Jan Brokken, brengen we het verhaal van de
Nederlandse consul Jan Zwartendijk die zijn leven op het spel
zette voor de vrijheid van anderen. Redder van duizenden
levens, van Pools Joodse mannen, vrouwen en kinderen die
naar Litouwen vluchtten en wanhopig een manier zochten
om Europa te verlaten. Zwartendijk verstrekte visa waarmee
Joden, met de Trans-Siberië Express, van Litouwen door de
Sovjet-Unie naar Vladivostok, verder naar Japan en door
naar Amerika, Shanghai en andere landen reisden en zo
werden gered van de Holocaust.

Jan Brokken

Een indrukwekkend verhaal dat ook zal ingaan op de
geredde Leo Adler en zijn vrouw Bella Hamburg, die na een
zesjarige vlucht New York bereikten maar heimwee bleven
houden naar hun oorspronkelijke continent en taal.
Door de voordracht van Jan Brokken, ingevlochten in
muziek voor koor en saxofoonkwartet, maken we in dit
doorgecomponeerde concert mee hoe goede daden van
één mens duizenden mensenlevens kunnen redden.
Programma
Pēteris Vasks (1946) The Fruit of Silence en nieuwe compositie
Lera Auerbach (1973) 72 Angels (selectie)
Peter Vigh (1987) Zeven jaar en drie weken - de vlucht van
Leo en Bella Adler
Dmitri Shostakovich (1906-1975) From Jewish Folk Poetry
Jan Brokken voordrachten uit De rechtvaardigen

De
DeRec
Rechtvaardigen
rec
rech
Rechtvaard
htvaard
t vaardigen
ige
igenn
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Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Berlage Saxophone Quartet
Jan Brokken voordracht
Uitvoeringen
Den Haag, 4 mei 2022
Amsterdam, 5 mei 2022
Alkmaar, 7 mei 2022
Middelburg, 8 mei 2022
Nijmegen, 13 mei 2022
Breda, 14 mei 2022
Emmen, 15 mei 2022
Kampen, 20 mei 2022
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

Over het Berlage Saxophone Quartet
Het Berlage Saxophone Quartet (BSQ)
wordt gezien als voorvechter van een
nieuwe generatie saxofoonkwartetten
die deze discipline binnen de klassieke
muziekwereld stevig op de kaart
zet. Opvallend is daarbij de unieke
combinatie van muzikale diepgang
en verfijning, aangevuld met een
aansprekende presentatie waarin
andere disciplines de muzikale lading
versterken. Het kwartet bestaat uit Lars
Niederstrasser (sopraansaxofoon),
Peter Vigh (altsaxofoon), Juani Palop
(tenorsaxofoon) en Eva van Grinsven
(baritonsaxofoon). Peter Vigh is tevens
huisarrangeur en componist, van wiens
kwaliteiten het kwartet vaak en gretig
gebruik maakt.

Cappella & Orkest van de Achttiende Eeuw

Haydns Die Jahreszeiten
Programma
Joseph Haydn (1732-1809) Die Jahreszeiten

Eerst horen we de boeren dansen op het wijnfeest, dan breekt
het onweer los. Joseph Haydn gebruikte in zijn oratorium Die
Jahreszeiten alle beschikbare middelen van de toonschilderkunst.
Nadat Die Schöpfung zo'n doorslaand succes was geweest, was
Die Jahreszeiten zijn volgende grote werk voor het concertpodium.
De levendige uitbeelding van de natuur maakt het tot op de dag
van vandaag één van de populairste werken van de Weense
componist.

Onze collectie

mei 2022

Onlangs verschenen:

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Nicolas Altstaedt dirigent
Orkest van de Achttiende Eeuw
Florian Boesch Simon
Ian Bostridge Lukas
Christina Landshamer Hanne
Uitvoeringen
Hamburg, 25 mei 2022
Meer informatie
zie de agenda op pagina 34 en 35

– Frits van der Waa, De Volkskrant

Ook verkrijgbaar via
Nicolas Altstaedt

'Met hun voortreffelijk uitgebalanceerde
koorklank maken de zangers van Cappella
hoorbaar hoezeer Rihms werk aansluit bij de
polyfonie van de Renaissance. Maar dat niet
alleen: de Passions-Texte zijn hier verweven met
vijf- en zesstemmige geestelijke composities
van de 16de-eeuwer Giaches de Wert, een
componist wiens werk zelfs nu nog stoutmoedig
en verbazend expressief aandoet, en daarmee,
ondanks het wat klassiekere idioom, heel veel
gemeen heeft met dat van Rihm. Zo verrijken vier
eeuwen uiteenliggende klankwerelden elkaar.’

'Both the scores of de Wert and Rihm omit much
of the expressive detail. How Reuss paces the
music, shapes the phrases and finds the rhythmic
momentum is exquisite and intrinsic to the
music. In the opening piece, Rihm’s “Tristis Est
Anima Mea”, Reuss finds the emotional peaks
with effortless ease. The clarity Reuss brings to
de Wert’s motets is immediately obvious in the
pacing of “Vox In Rama” (track 2). Here the
beauty in the lines is celebrated and is shaped
with care, and the cadences gently placed.”'

of

Dirigent Daniel Reuss over In Umbra Mortis: “Er liggen
vier eeuwen tussen de componisten Giaches de Wert
(1535-1596) en Wolfgang Rihm (1952), maar toch hebben
hun werken een sterke verwantschap, vooral in hun
veelvuldig gebruik van chromatiek. De Wert was de eerste
componist die chromatiek gebruikte als expressiemiddel
in gewijde muziek. Rihm was sterk geïnspireerd door deze
laat 16e-eeuwse periode en vertaalde die naar zijn eigen
hedendaagse toontaal.

– Leighton Jones, The Classic Review

Om de relatie tussen hun werken hoorbaar te maken,
worden de componisten op de CD niet gescheiden, maar
lopen ze in elkaar over. Soms duurt het even voordat je
hoort naar welke componist je luistert, vooral vanwege
die chromatische verbinding. Dat maakt dit album tot een
heel spannend in elkaar verweven geheel. Chromatiek
is al eeuwenlang een belangrijk compositorisch middel
om pijn en verdriet uit te drukken. Vandaar dat dit album,
zoals je zou verwachten, niet overloopt van hoogdravende
vreugde. Maar wat het album mist aan vrolijkheid,
maakt het goed met verbluffende schoonheid en krachtig
magnetisme.”
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Nu bestellen of het complete aanbod bekijken
kan via onze website: www.cappellaamsterdam.nl
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voor de actuele agenda en kaartverkoop.
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alBahr - Mare Nostrum
alBahr - Mare Nostrum
alBahr - Mare Nostrum
Bachs motetten
Bachs Hohe Messe
Bachs Hohe Messe
Bachs Hohe Messe
Bachs Hohe Messe
Bachs Hohe Messe
Bachs Hohe Messe
Bachs Hohe Messe
Bachs Hohe Messe

Muziekgebouw
Nieuwe Kerk
November Music
Gudulakerk
Cultureel Centrum Bullekerk
Kathedraal
De Doelen
TivoliVredenburg
Het Concertgebouw
Parkstad Limburg Theaters
Église Saint-Roch

11
13
17
18
18
19
19
22

20.15
20.15
17.30 + 19.30
17.30 + 19.30
20.15
15.30 + 17.30
14:15
20.00

Bachs Magnificat
Bachs Magnificat
Winter Wonderfeel
Winter Wonderfeel
Feestconcert met het NedPhO
Winter Wonderfeel
Feestconcert met het NedPhO
Feestconcert met het NedPhO

Het Concertgebouw
Het Concertgebouw
Landgoed Zonnestraal
Landgoed Zonnestraal
Het Concertgebouw
Landgoed Zonnestraal
Het Concertgebouw
Philharmonie Haarlem

Amsterdam
Den Haag
Den Bosch
Lochem
Zaandam
Burgos (ES)
Rotterdam
Utrecht
Padova (IT) óf Den Bosch
Amsterdam
Heerlen
Parijs (FR)

14
15

20.00
20.00

Mozarts Requiem
Mozarts Requiem

Amare
Amare
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Amsterdam
Haarlem
Enschede
Leiden
Amsterdam

Concertgebouw De Vereeniging
Oude Blasius
SPOT Groningen
Muziekgebouw
Schouwburg
TivoliVredenburg
De Bijloke
Nieuwe Kerk
Muziekgebouw
Theater aan het Vrijthof
De Paterskerk (DOMUSDELA)

Nijmegen
Delden
Groningen
Amsterdam
Leiden
Utrecht
Gent (BE)
Den Haag
Amsterdam
Maastricht
Eindhoven
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05 20.30
06 19.30
08 19.30
09 19.30
10
14.00
12
19.00
14		
15
19.30
28 20.30
29 20.00
30 20.30

Matthäus-Passion
Cultureel Centrum Bullekerk
Matthäus-Passion
Église Saint-Roch
Matthäus-Passion
De Doelen
Matthäus-Passion
Theater de Spiegel
Matthäus-Passion
Muziekgebouw
Matthäus-Passion
Muziekgebouw
Matthäus-Passion
TivoliVredenburg
Matthäus-Passion		
Matthäus-Passion
Musis & Stadstheater
Gombert: op-en-top polyfonie
Sint Janskerk
Gombert: op-en-top polyfonie
Musis & Stadstheater
Gombert: op-en-top polyfonie
Academiehuis Grote Kerk Zwolle

Zaandam
Parijs (FR)
Rotterdam
Zwolle
Amsterdam
Amsterdam
Utrecht
Gotha (DE)
Arnhem
Maastricht
Arnhem
Zwolle

mei 2022
Amsterdam
Amsterdam
Hilversum
Hilversum
Amsterdam
Hilversum
Amsterdam
Haarlem

januari 2022
vr
za

De Nieuwe Kerk
Philharmonie Haarlem
Wilminktheater en Muziekcentrum
Stadsgehoorzaal
Muziekgebouw

april 2022

december 2021
za
ma
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Vlissingen
Nijmegen
Utrecht
Amsterdam

maart 2022

september 2021
di
wo

Sint Jacobskerk
Concertgebouw De Vereeniging
Pieterskerk
Orgelpark

februari 2022

augustus 2021
ma

21
22
28
30

Den Haag
Den Haag
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01
04
05
07
08
13
14
15
20
25

15.00
21.00
20.15
20.15
15.30
20.15
20.15
15.00
20.15
20.00

Gombert: op-en-top polyfonie
De rechtvaardigen
De rechtvaardigen
De rechtvaardigen
De rechtvaardigen
De rechtvaardigen
De rechtvaardigen
De rechtvaardigen
De rechtvaardigen
Haydns Die Jahreszeiten

AGORA Theater
Nieuwe Kerk
Muziekgebouw
Grote Kerk
Zeeuwse Concertzaal
Concertgebouw De Vereeniging
Chassé Theater
Grote Kerk
Broederkerk
Elbphilharmonie

Lelystad
Den Haag
Amsterdam
Alkmaar
Middelburg
Nijmegen
Breda
Emmen
Kampen
Hamburg (DE)

Alle concerten onder voorbehoud van onder meer covid-maatregelen; houdt u a.u.b. onze website in de gaten.
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Steun
Cappella Amsterdam
Cappella Amsterdam raakt. Gepassioneerde koorleden zingen meesterwerken
voor een breed publiek op het allerhoogste niveau, in binnen- én buitenland. Voor
de continuïteit van Cappella Amsterdam, het behoud van onze unieke klank en de
realisatie van afwisselende programma’s zijn wij altijd op zoek naar donateurs.
Word nu ook onze vriend!
Vrienden van Cappella Amsterdam
Samen met onze vrienden delen wij onze
passie voor koormuziek. Vrienden zijn betrokken
bij Cappella Amsterdam. Dicht bij de muziek,
de musici en de beleving met elkaar. Zo
organiseren wij één of meer vriendenrepetities per
jaar. Word nu ook vriend en doneer (bedragen
vanaf €50,- per jaar). We kennen ook Partners
van Cappella Amsterdam voor bedragen vanaf
€150,- per jaar.
Arvo Pärt Kring
Leden van de Arvo Pärt Kring hebben een
nauwe betrokkenheid bij het koor. Samen zorgen
ze ervoor dat Cappella Amsterdam zijn markante
klankkleur kan behouden. Zij geven een
jaarlijkse bijdrage vanaf €500,- en ontmoeten
onder meer de koorzangers. Naast de jaarlijkse
uitnodiging voor de vriendenrepetitie krijgen
leden van de Arvo Pärt Kring een uitnodiging
voor een besloten borrel en een ontmoeting met
koor en dirigent, waarbij we natuurlijk ook voor u
zullen zingen.

Nalaten
Cappella Amsterdam opnemen in uw
testament is een mooie manier om koormuziek
door te geven aan volgende generaties. Er zijn
meerdere mogelijkheden. Neem voor meer
informatie contact op met ons kantoor of met uw
notaris.
Cappella Amsterdam is een culturele ANBI.
Specifiek voor giften, zowel periodieke als
andere giften, aan culturele instellingen
geldt een begunstigende regeling: de
zogenaamde ‘multiplier’. Een rekenvoorbeeld: als
u Cappella Amsterdam €500,- schenkt, kost u
dat met een maximaal belastingvoordeel € 210,-.
Op www.cappellaamsterdam.nl informeren
we u graag verder over de mogelijkheden
en belastingvoordelen.

Sponsor worden?
Wilt u sponsor worden, neem dan contact op met onze zakelijk leider
Bas van Drooge via telefoonnummer 020-519 18 66.
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Organisatie
Koorzangers 2021-2022
Sopranen
Sanda Audere
Aldona Bartnik
Elisabeth Blom
Bobbie Blommesteijn
Martha Bosch
Elma Dekker
Marijke van der Harst
Maria Köpcke
Luca Köszeghy
Antje Lohse (mezzo)
Laura Rodrigues Lopes (mezzo)
Margreet Rietveld
Inga Schneider (mezzo)
Cressida Sharp
Marieke Steenhoek
Rachel Thompson
Maria Valdmaa
Jikke van der Velde
Lette Vos

Luise Kimm
Mieke van Laren
Dorien Lievers
Tobias Peralta (counter)
Helena Poczykowska
Jenni Reineke
Ludmila Schwartzwalder
Suzanne Verburg
Eline Welle

Diederik Rooker
Florian Schmitt-Bohn
Endrik Üksvärav
Joost van Velzen

Bassen

Hebe de Champeaux
Philipp Cieslewicz (counter)
Beat Duddeck (counter)
Sabine van der Heijden

Stefan Berghammer
Harry van Berne
Ross Buddie
Dolf Drabbels
Jon Etxabe Arzuaga
Milan Faas
Stephan Gähler
Mattijs Hoogendijk
Stefan Kennedy
William Knight
Johannes Klügling
Adriaan de Koster
Jelle Leistra
Martin Logar
João Moreira

Matija Bizjan
Albert Jan de Boer
Erks-Jan Dekker
Joris Derder
Jan Douwes
Martijn de Graaf Bierbrauwer
Zigmārs Grasis
Angus van Grevenbroek
Andrew Hopper
Harry van der Kamp
Philipp Kaven
Kees Jan de Koning
Pierre-Guy Le Gall White
David McCune
Gulian van Nierop
Mitchell Sandler
Nathan Tax
Johan Vermeer
Robert van der Vinne
Hans Wijers

Team

Bestuur

Comité van Aanbeveling

Daniel Reuss artistieke leiding
Bas van Drooge zakelijke leiding
Krista Audere artistieke leiding op
projectbasis
Leonard Evers artistieke leiding op
projectbasis
Sarah Page productiemanager
Francesca Thompson
productiemanager
Renske Smorenburg hoofd marketing
en communicatie
Yi Ying Lie marketing en communicatie

Job Cohen voorzitter
Martine Wouters secretaris
Jan Boekelman penningmeester
Eva Postema
Rubina Boasman

Pierre Audi
Krisztina de Châtel
Gerardjan Rijnders
Ed Spanjaard
Paul Witteman
Rosita Wouda

Alten

Tenoren

Artistieke Adviesraad
Keimpe Algra voorzitter
Elmer Schönberger
Jacinta Wetzer
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Fondsen en
subsidiegevers
Cappella Amsterdam ontvangt in seizoen 2021 en 2022
meerjarige ondersteuning van het Fonds Podiumkunsten,
Gemeente Amsterdam, Gieskes-Strijbis Fonds en De
Nederlandsche Bank.
Ondersteuning krijgt Cappella Amsterdam van het
Amsterdams Fonds voor de Kunst, Fonds 21, het Kersjesfonds,
Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Vivace en VSBfonds.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds doet dit vanuit de fondsen op
naam: het De Waal-Pouwer Fonds, het Willem Gehrels Muziek
Fonds, het HeBe Fonds, het Adèle Wickert Fonds, het Fonds
Henri Fock en het Het Zilveren Lint Fonds.
Daarnaast worden we genereus gesteund
door vrienden en donateurs.
Wij zijn de steungevers enorm dankbaar.

Colofon
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Samenstelling en redactie
Krista Audere, Maria Bojana Bilbija, Bas van Drooge, Leonard Evers,
Yi Ying Lie, Daniel Reuss, Renske Smorenburg. Met dank aan podia,
festivals en samenwerkende organisaties.

Foto’s
Marco Borggreve, Marc Driessen (koorfoto’s, gemaakt in 2019),
Priit Grepp, Jelmer de Haas, Anouk van Kalmthout, Mauritshuis,
PENTATONE, Fred Stucker.

Identiteit en vormgeving
Ape to Zebra, Amsterdam

Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.
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