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

Voorwoord

Een nieuw seizoen
vol moois
Dames en heren,
Voor u ligt de seizoensbrochure van 2022 - 2023
van Cappella Amsterdam. Voor 2021 toen wij
nog geen structurele Rijkssubsidie hadden, was
dat nog niet zo vanzelfsprekend. In die moeilijke
periode hebben onder andere onze dierbare
vrienden het Orkest van Achttiende Eeuw ons
er doorheen gesleept. Met name haar directeur
Sieuwert Verster bleek in die tijd een onmisbare
vriend. Onze gezamenlijke ‘grand tour’ in het
komend najaar met de zwanenzang van onze
grootste componist van de afgelopen eeuw, Louis
Andriessen, zal tevens Sieuwerts afscheidstournee
als orkestdirecteur zijn.

cappella
amsterdam
raakt.

Coryfee René Jacobs zal voor het eerst Cappella
dirigeren met de Johannes-Passion en rising star
Leonard Evers heeft weer diverse projecten met
het koor op stapel staan met muziek uit Cuba
en Spanje. Al dit moois zal weerklinken naast
klassiekers zoals Brahms' Ein deutsches Requiem én
Mozarts Requiem. Met de Vlaamse pianist Julien
Libeer bouwt Cappella een programma rond Das
wohltemperierte Klavier waarbij polyfonie centraal
staat.
Hartelijk welkom bij al dit moois!
Daniel Reuss,
artistiek leider en chef-dirigent Cappella
Amsterdam

Met grote dankbaarheid zeggen wij: “tot ziens,
Sieuwert”!
We starten het seizoen met het vastleggen van
Schnittkes Boetepsalmen, één van de grote werken
voor koor uit de twintigste eeuw. In april van
2023 brengen wij dit imponerende programma
bovendien naar diverse Nederlandse podia.

Daniel Reuss

Eindelijk weer live concerten. Eindelijk weer
naar volle zalen. Wat een verschil toch of je
instrumenten en zang live hoort of dat het tot
je komt via internet of geluidsinstallatie. Zoveel
intenser is het als je erbij bent, completer, zonder
ruis, menselijker, eigenlijk niet te vergelijken.

Dit seizoen zullen we weer samenwerken
in fantastische programma’s met partners
als het Nationale Ballet, het Orkest van de
Achttiende Eeuw, het Nederlands Kamerorkest
en het Residentie Orkest. Wij brengen u Louis
Andriessens laatste compositie May, Bachs
Magnificat en zijn Johannes-Passion, Brahms’
maar ook Mozarts Requiem en als ode aan ons
Europa de Negende symfonie van Beethoven.

We hebben een prachtig seizoen voor de boeg.
Een greep: in januari 2023 zullen we met de
gevierde Belgische pianist Julien Libeer een breed
programma brengen rond Das wohltemperierte
Klavier met naast Bach muziek van Schütz tot
Křenek. Met onze partners van het Amsterdams
Andalusisch Orkest brengen we in maart 2023 in
onze programmalijn Cappella LAB het programma
Cantigas met de twaalfde-eeuwse Cantigas
de Santa Maria en daaraan verwante AraboAndalusische muziekstukken. De verwantschap
tussen Oost en West is al zó oud.

Voor de kleintjes is er het muziektheater Moggûh!
Kortom een enorm programma met voor
iedereen vervoerende koormuziek. Laat Cappella
Amsterdam u raken. Ik hoop u te mogen
verwelkomen bij onze concerten komend seizoen.
Met de meeste hoogachting en een muzikale
groet,
Bas van Drooge,
zakelijk leider Cappella Amsterdam

Einde zomer 2023 nemen wij Schnittkes
Boetepsalmen op en de cd komt ter beschikking bij
onze tour met de Boetepsalmen in april 2023. Een
echt Cappella Signatures programma, gedirigeerd
door onze chef-dirigent en artistiek leider Daniel
Reuss. En dan brengen we na het succes van onze
alBahr-tour in 2021 nu het programma Cuba in
mei 2023; een programma waarin Leonard Evers
de artistieke leiding heeft en ons gaat verrassen
met wat er aan klassieke muziek op Cuba is
voortgebracht door de eeuwen heen. Die klanken
variëren van barok tot Afro-Amerikaans. Het zal
een programma zijn met meerdere gastmusici van
Cubaanse afkomst. Hoe verweven en verrijkt door
elkaar zijn toch al onze culturen!
Bas van Drooge
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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. Dat doen we met ons speciale
koor: Ah, Cappella!

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

Wij hopen dat u in seizoen 2022 –
2023 net zoveel van deze muzikale
vriendschappen zult genieten als wij.

Kids
& koor

Cappella & Het Balletorkest

sept 2022
Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Het Balletorkest
Matthew Rowe dirigent
Uitvoeringen
13 t/m 28 september 2022, Amsterdam
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Sha dowsSha
Shadows
Meesterlijke balletten over
oorlog, macht en hoop
Programma
Leonard Bernstein (1918-1990) Chichester Psalms
Omdat Het Nationale Ballet er altijd naar streeft om een
zo relevant mogelijk programma te bieden, voelt het als
de juiste keuze om juist nu, in deze tijd van oorlog, deze
belangwekkende en helaas momenteel weer zo actuele
choreografie terug te halen. Daarom is ervoor gekozen om
de oorspronkelijke seizoensopener Celebrate vervangen door
een programma met de titel Shadows.
Cappella Amsterdam en het Balletorkest verzorgen onder
leiding van dirigent Matthew Rowe de muzikale begeleiding
voor Yugen, het openingsstuk van deze avond. De Britse
choreograaf Wayne McGregor liet zich voor deze in Londen
met veel gejuich ontvangen creatie inspireren door Leonard
Bernsteins monumentale Chichester Psalms. De beroemde
keramiekkunstenaar Edmund de Waal tekent voor het
decorontwerp bij dit uitzonderlijk muzikale ballet.
—8—
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Cappella & Orkest van de Achttiende Eeuw

Des
DesPrez,
Prez,
Prez,
Mozart
Mozar ten
Mozart
en
Andriessen
Andriessen

okt 2022
Programma
Josquin des Prez (1450/55-1521) Nymphes des bois
Louis Andriessen (1939-2021) May
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Requiem
Op 5 december 2020 vond de wereldpremière (gestreamd,
zonder publiek) plaats van May, in opdracht van het Orkest
van de Achttiende Eeuw gecomponeerd door de vorig
jaar overleden Louis Andriessen. May werd Andriessens
zwanenzang en is een eerbetoon aan zijn vriend Frans
Brüggen, 'founding father' van het Orkest, die in 2013
overleed. May is gebaseerd op fragmenten uit Herman
Gorters beroemde gedicht Mei. Met May leverde Louis
Andriessen een indrukwekkende bijdrage aan het repertoire
van het Orkest: geen 'nieuwe lente', maar een 'nieuw geluid'.
Een verre voorloper van Andriessen is de Franse componist
Josquin des Prez, die met zijn Nymphes des Bois de dood van
zijn collega Johannes Ockeghem betreurde. Tot slot klinkt
Mozarts Requiem uit 1791, het jaar waarin hij zijn eigen dood
voelde naderen. Het onvoltooid gebleven Requiem werd een
jaar later alsnog voltooid door Mozarts oud-leerling, vriend
en collega Franz Xaver Süßmayr.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Orkest van de Achttiende Eeuw
Daniel Reuss dirigent
Carolyn Sampson sopraan
Marianne Beate Kielland alt
Thomas Walker tenor
Tobias Berndt bas
Uitvoeringen
13 oktober 2022, Rotterdam
14 oktober 2022, Parijs (FR)
15 oktober 2022, Nijmegen
16 oktober 2022, Haarlem
18 oktober 2022, Amsterdam
19 oktober 2022, Keulen (DE)
20 oktober 2022, Utrecht
22 oktober 2022, Essen (DE)
23 oktober 2022, Gent (BE)
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

In de deskundige handen van het Orkest van de Achttiende
Eeuw, Cappella Amsterdam, dirigent Daniel Reuss en vier
grote solisten mag dit programma als vanouds rekenen op
een gedenkwaardige uitvoering!

Still uit videoclip 'Nymphes des bois'

Louis Andriessen
— 10 —
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Cappella Signatures

nov 2022 / mar 2023
Met ogenschijnlijk eenvoudige middelen creëert Pärt
in Kanon pokajanen een grote klankrijkdom, met een
daverende opening, eenstemmige recitatieven en
voluptueuze akkoorden. Een kanon is een hymne uit het
oosters-orthodoxe christendom en de Kanon pokajanen is de
kanon der boetedoening.
Pärt schreef het werk voor het 750-jarig bestaan van de
Keulse Dom en droeg het op aan Tõnu Kaljuste en het Ests
Filharmonisch Kamerkoor, die het in 1998 in de Dom in
première brachten. Cappella Amsterdam start een nieuwe
traditie door jaarlijks de Kanon pokajanen uit te voeren in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Uitvoeringen
6 november 2022, Lochem
26 februari 2023, Hamm (DE)
4 maart 2023, Amsterdam
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Programma
Arvo Pärt (1935) Kanon pokajanen

KK
Kanon
Kanon
aannoonn
pokaj
pokajan
Pokajanen
anen
en

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

Arvo Pärt

— 12 —
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Cappella & Nieuw Vocaal Amsterdam

dec 2022
Programma
Benjamin Britten (1913-1976) A Ceremony of Carols
en nog nader te bepalen

AACeremony
Cerem
ACeremony
Ceremony
ony
of
of
ofof
Car
Carols
Carols
Car
Carols
ols
osols
Nieuw Vocaal Amsterdam en Cappella Amsterdam onder
leiding van chef-dirigent Daniel Reuss brengen een concert
rond Benjamin Brittens klassieker A Ceremony of Carols. Met
de gekozen werken, omlijst door orgelrepertoire in the place
to be voor orgelmuziek, brengen de musici de sfeer van
Engelse Christmas Carols naar Amsterdam.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Nieuw Vocaal Amsterdam
Nieuw Amsterdams Jeugdkoor
NoVA
Uitvoeringen
11 december 2022, Amsterdam
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Nieuw Vocaal Amsterdam
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Cappella Signatures

jan/feb 2023

The
Well-Tempered
The
The
The
The WellWell-Tempered
Tempered
SSongbook
ongbook
Songbook
Songbook

Met The Well-Tempered Songbook brengen de Belgische
toppianist Julien Libeer (1987), Cappella Amsterdam en chefdirigent Daniel Reuss een rijk programma met repertoire van
ver voor én ver na Bachs tijd. Een centrale plek is weggelegd
voor delen uit Bachs Das wohltemperierte Klavier, dat als
een rode draad door het programma heen loopt. Met
alle contrasten vormen de werken op dit programma een
prachtige eenheid.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Julien Libeer piano
Uitvoeringen
25 januari 2023, Amsterdam
26 januari 2023, Charleroi (BE)
29 januari 2023, Tilburg
3 februari 2023, Nijmegen
4 februari 2023, Groningen
9 februari 2023, Rotterdam
11 februari 2023, Kampen
12 februari 2023, Brussel (BE)
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Volgens Libeer behoort de erfenis van Das wohltemperierte
Klavier tot Bachs meest “paradoxale”: “We zijn geneigd om
het te zien als het beginpunt van de moderne muziek, maar
voor Bach was het juist de logische uitkomst van de muzikale
talen van het verleden, de talen die Bach bestudeerde van
binnenuit in zich opnam en vernieuwde.”

Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) delen uit Das wohltemperierte Klavier
Josquin des Prez (1450/55-1521) Ave Maria
Heinrich Schütz (1585-1672) Die mit Tränen säen
Paul Hindemith (1895-1963) Tauche deine Furcht
Felix Mendelssohn (1809-1847) Richte mich Gott
Johannes Brahms (1833-1897) Sehnsucht – Nächtens op. 112
Hubert Parry (1848-1918) There is an old belief (uit Songs of Farewell)
William Knight (1986) Walking with Thomas Hardy
David Lang (1957) again
Ernst Křenek (1900-1991) Lamentationes
Charles Gounod (1818-1893) & Johann Sebastian Bach (1685-1750) Ave Maria
Julien Libeer

— 16 —
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Cappella & Nederlands Kamerorkest

jan 2023
Cappella Amsterdam is regelmatig te gast bij het Nederlands
Kamerorkest. Dit keer met een programma waarin Bach
centraal staat. Hij schreef een stralende versie van het
Magnificat voor solisten, koor en een feestelijk bezet orkest
met drie trompetten en pauken. Die zijn ook te horen in de
Orkestsuite nr. 3. Met zijn stevige opening, befaamde Air en
opgetogen Gigue is het de perfecte opmaat van dit concert.
Brahms was een groot Bach-bewonderaar. Dat blijkt wel uit
zijn vocale werken, zoals het aangrijpende motet Warum
ist das Licht gegeben en het canonische Geistliches Lied.
Bijzonder in dit concert is het aandeel van de Amerikaanse
componiste Caroline Shaw, in 2012 de jongste Pulitzer
prijswinnaar ooit. Haar Music in Common Time is een
schitterend weldadig klankbeeld voor koor en orkest, dat nu
voor het eerst in Nederland wordt uitgevoerd.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Nederlands Kamerorkest
Daniel Reuss dirigent
Martha Bosch sopraan
Laura Lopes mezzosopraan
Ludmila Schwartzwalder alt
Stefan Kennedy tenor
Jan Douwes bas
Uitvoeringen
27 januari 2023, Haarlem
28 januari 2023, Alkmaar
30 januari 2023, Amsterdam
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Bachs
Bach
Ba
Bachs
Bachs
Bachs
chss
Magnificat
Mag
Magnificat
Magnificat
Magnificat
nificat
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Orkestsuite nr. 3 BWV 1068
Johannes Brahms (1833-1897) Geistliches Lied (voor koor en orkest)
Caroline Shaw (1982) Music in Common Time (voor koor en orkest) – Nederlandse première
Johannes Brahms (1833-1897) Warum ist das Licht gegeben (voor koor a capella)
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Magnificat BWV 243
— 18 —
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Cappella LAB

mrt 2023
Programma
Delen uit de Cantigas de Santa Maria
100 Santa María, Strela do día
116 Dereit’é de lume dar
353 Quen a omagen da Virgen e de séu Fillo honrrar
424 Pois que dos Reis Nóstro Sennor
Andalusische klassieke muziek uit de elfde en twaalfde eeuw
Hoe zou het klinken als u een wandeling maakte door het
Cordoba van de twaalfde eeuw?

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Amsterdams Andalusisch Orkest
Uitvoeringen
15 maart 2023, Amsterdam
17 maart 2023, Nijmegen
18 maart 2023, Gent
22 maart 2023, Leeuwarden
24 maart 2023, Den Haag
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Met Cantigas reist u muzikaal terug in de tijd naar
deze metropool uit de vroege middeleeuwen. U hoort
muziek die daar destijds te horen kan zijn geweest: een
selectie Marialiederen uit de Cantigas de Santa Maria en
overgeleverde Arabo-Andalusische werken die tot op de dag
van vandaag in de Maghreb worden gezongen en gespeeld.
De Cantigas zijn verzameld in opdracht van koning Alfonso
X, ook wel bekend als ‘de koning van de drie religies’, in
een tijd waarin christenen, joden en islamieten vreedzaam
samenleefden. Hun wederzijdse invloeden hoort u onder
meer terug in de ritmische structuren van de muziek. Om
deze muzikale reis door de tijd zo authentiek mogelijk
te maken, bespeelt het Amsterdams Andalusisch Orkest
instrumenten die in de twaalfde eeuw werden gebruikt.

Can
C
antigas
tigas

Muziek uit Al-Andalus

— 22 —
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Kids & koor

mrt/apr 2023

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 in de leeftijd van 6 tot en
met 9 negen 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 Bachkoraal, 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.

— 24 —
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Uitvoerenden
Ah, Cappella!
Uitvoeringen
17 & 23 maart 2023, Amsterdam
30 april 2023, Arnhem
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Cappella & Nederlands Kamerorkest

apr 2023
Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Johannes-Passion BWV 245
In dit seizoen geeft Cappella Amsterdam samen met het
Nederlands Kamerorkest invulling aan de passietijd met
Bachs Johannes-Passion, onder leiding van René Jacobs.
Deze succesvolle Belgische dirigent, zanger en barokspecialist
was ooit een van de eerste countertenoren die in Nederland
voor publiek de alt-aria’s in de Matthäus-Passion zong.
Bach voltooide zijn Johannes-Passion een paar jaar voor zijn
Matthäus-Passion. Hij schreef het meesterwerk voor zijn eerste
Goede Vrijdag als cantor in Leipzig in 1724. Het koor speelt
de rol van het volk dat veel roept, schreeuwt en scheldt. De
onhoudbare volkswoede komt als een rechtbankdrama tot
een hoogtepunt met de onvermijdelijke veroordeling van
Jezus tot de kruisdood. Samen met zijn Matthäus-Passion,
behoort Bachs Johannes-Passion tot de meest geliefde
passiemuziek.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Nederlands Kamerorkest
René Jacobs dirigent
Werner Güra evangelist
Yannick Debus Christus
Birgitte Christensen sopraan
Helena Rasker alt
Matthias Winckhler bariton
Mark Milhofer tenor
Uitvoeringen
1 & 3 april, Amsterdam
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Johanne
Johannes
JohannesJohanness-Passion
Passion
Passion
René Jacobs

— 26 —
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Cappella Signatures

apr 2023
Programma
Sergei Rachmaninov (1873-1943) Zes koren
Alfred Schnittke (1934-1998) Boetepsalmen

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Nieuw Vocaal Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Kimball Huigens piano

Schnittttkes
Schnittke’s
Schni
ttke’s
kes
		 Boetepsalmen

Uitvoeringen
22 april 2023, Leiden
26 april 2023, Amsterdam
28 april 2023, Den Haag
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

In de nazomer van 2022 ontfermt Cappella Amsterdam zich
over een nieuwe cd-opname: de Boetepsalmen van Alfred
Schnittke. Hoewel de titel anders doet vermoeden, zijn deze
Boetepsalmen niet kerkelijk of liturgisch van insteek. Van
de in totaal twaalf psalmen zijn de eerste elf gebaseerd op
oude Russische geschriften; de laatste is een tekstloze, haast
etherische reflectie op wat vooraf is gegaan.
De twaalf Boetepsalmen lijken messcherp door de ziel
te snijden. Toepasselijk, want ze staan in het teken van
boetedoening. In dit werk kiest Schnittke voor een sobere
toonzetting waarin de tekst centraal staat. Op het moment
dat de tekst zich tot God richt, maakt deze soberheid
plaats voor een weldadige warmte, alsof plotseling de zon
doorbreekt.
Het concert opent met Zes koren van Rachmaninov,
uitgevoerd door het jeugdkoor van Nieuw Vocaal
Amsterdam. De componist schreef het werk voor de Mariïnsky
meisjesschool. Zes koren is geschreven voor hoge stemmen
en piano. In de uitvoering door Nieuw Vocaal Amsterdam
zullen deze liederen precies klinken zoals de componist het
bedoelde...
— 28 —
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Cappella & Residentie Orkest

mei 2023
Programma
Johannes Brahms (1833-1897) Ein deutsches Requiem, op. 45
‘Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.’ Met
deze woorden uit Matteüs (5:4) opent Ein deutsches Requiem.
Na de dood van zijn moeder schreef Brahms een dodenmis
die niet de dode naar een vredig einde begeleidt, maar steun
biedt aan degenen die achterblijven. Juist daarin was voor
Brahms Gods onvoorwaardelijke liefde te vinden.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Residentie Orkest
Anja Bihlmaier dirigent
Katrien Baerts sopraan
Raoul Steffani bariton
Uitvoeringen
5 & 7 mei 2023, Den Haag
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Hiermee treft Brahms een zachtere religieuze toon dan te
horen is in klassieke requiems – de Duitse componist staat
bekend om zijn vrije religieuze opvattingen. Hij liet het klassiek
Latijnse gebed los, en schreef op basis van Lutheraans en
Duitstalige teksten een nieuwe dodenmis. Onder leiding van
Anja Bihlmaier, chef-dirigent van het Residentie Orkest, zet
Cappella Amsterdam met dit concert een vredige sfeer neer
voor allen die dat nodig hebben. De solisten zijn Katrien
Baerts en Raoul Steffani.

Johannes Brahms

— 30 —

Anja Bihlmaier
— 31 —

Cappella LAB

mei 2023

Cuba
Cuba

Programma
Van barok tot hedendaags: vocale muziek van het Cubaanse
eiland met duidelijke invloeden uit Spanje, Frankrijk, Afrika en
de Verenigde Staten

In de loop der eeuwen is er op Cuba ontzettend veel vocale
muziek geschreven, maar daarvan wordt hier relatief
weinig uitgevoerd. Cappella Amsterdam laat u het ‘andere’
Cuba horen met een programma waaruit deze zeer rijke
vocale muziektraditie spreekt. Vanaf de aanwezigheid
van de eerste Spaanse musicerende priesters tot nu: als u
naar de muziek van Cuba luistert, luistert u naar eeuwen
aanwezigheid van Afrikaanse slaafgemaakten, kolonisten uit
Spanje, Amerikanen, Fransen en Chinese gastarbeiders. Al
deze invloeden hebben geleid tot prachtige, buitengewoon
veelzijdige muziek.
Onder leiding van Leonard Evers, tevens samensteller van
dit unieke programma, zingt Cappella Amsterdam oude
Cubaanse muziek van Esteban Salas en Juan Paris, de eerste
componisten verbonden aan de kathedraal van Santiago
de Cuba. Maar u hoort ook muziek van jonge hedendaagse
Cubaanse componisten en (koor)muziek van Cubaanse
grootheden als Ignacio Cervantes, Antonio Raffelín, Amadeo
Roldán, Alejandro García Caturla, Ernesto Lecuona en Leo
Brouwer.
‘La otra Cuba!’

— 32 —

— 33 —

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Leonard Evers dirigent
Gastmusici nader te bepalen

Uitvoeringen
19 mei 2023, Amsterdam
20 mei 2023, Nijmegen
21 mei 2023, Alkmaar
26 mei 2023, Haarlem
28 mei 2023, Den Haag
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Cappella & Orkest van de Achttiende Eeuw

mei 2023
Programma
Ludwig van Beethoven (1770-1827) Symfonie nr. 9 in d, op. 125

Freude! Freude! Drie dagen lang een Beethovenfestival met
het Orkest van de Achttiende Eeuw, met op de laatste dag
een ode aan de grootmeester door Cappella Amsterdam en
het orkest onder leiding van Jonathan Darlington.
Al een jaar of dertig voor het ontstaan van de Negende
symfonie, schetste Beethoven een lied op Schillers Ode an
die Freude. Deze tekst is een ode aan vrijheid, optimisme
en zelfbeschikking. Precies de onderwerpen die Beethoven
bezighielden bij het werk aan de Negende symfonie. Het
vocale slotdeel, dat we kennen als Alle Menschen werden
Brüder, is altijd nog zeer betekenisvol.

Beethovens
Beethovens
Beethovens
Negende
Negende
Negende
Ludwig van Beethoven
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Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
VU-Kamerkoor
Orkest van de Achttiende Eeuw
Jonathan Darlington dirigent
Solisten nader te bepalen
Uitvoeringen
25 mei 2023, Amsterdam
Meer informatie
zie de agenda op pagina 38 en 39

Onze collectie

Onlangs verschenen

David Lang – the writings

In Umbra Mortis
In Umbra Mortis (2021), het PENTATONE
debuutalbum van Cappella Amsterdam, heeft
in 2021 de Edison Klassiek prijs gewonnen in de
categorie ‘het koor’:
“Zo direct na elkaar gezongen is het soms
moeilijk om de vierhonderd tussen de noten
liggende jaren meteen te horen. Zo ver verwijderd
en toch zo dichtbij. Wat een origineel album.
En over de kwaliteit van Cappella Amsterdam
hoeven we het niet meer te hebben. Koorzang op
het allerhoogste niveau.”
– juryrapport Edison Klassiek

Ook verkrijgbaar via

Ook verkrijgbaar via

of

of

Cappella Amsterdam en artistiek leider Daniel
Reuss presenteren bij het label PENTATONE de
wereldpremière-opname van David Langs the
writings. Voor deze cyclus heeft Lang vijf teksten
uit het Oude Testament gekozen die verbonden
zijn aan Joodse feestdagen. Deze geschriften
hebben een universele aantrekkingskracht, een
focus op wat het betekent om mens te zijn. Langs
sobere en repetitieve partituur heeft een diepe
emotionele impact, geheel in stijl met de poëzie
van de voorgedragen onderwerpen.

Het album wordt vergezeld van een inzichtelijke
programmatoelichting van de componist en
een beeldende analyse van zijn gewaardeerde
collega Nico Muhly.
De meervoudig bekroonde componist David
Lang is een van Amerika's meest uitgevoerde
componisten, wiens ogenschijnlijk eenvoudige
stukken soms duivels moeilijk te spelen zijn, en
een ongelooflijke concentratie vereisen van zowel
muzikanten als publiek.
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Nu bestellen of het complete aanbod bekijken kan via onze website www.cappellaamsterdam.nl

Verwacht

In de nazomer van 2022 ontfermt Cappella Amsterdam zich over een nieuwe cd-opname:
de Boetepsalmen van Alfred Schnittke.
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Agenda

februari 2023
vr
za
do
za
zo
zo

Ga naar www.cappellaamsterdam.nl
voor de actuele agenda en kaartverkoop.

3
4
9
11
12
26

20:15
20:00
20:15
20:15
19:00
18:00

The Well-Tempered Songbook
The Well-Tempered Songbook
The Well-Tempered Songbook
The Well-Tempered Songbook
The Well-Tempered Songbook
Kanon pokjanen

De Vereeniging
Spot
De Doelen
Broederkerk
Paleis voor Schone Kunsten
Kirche St. Agnes

Nijmegen
Groningen
Rotterdam
Kampen
Brussel (BE)
Hamm (DE)

De Nieuwe Kerk
Muziekgebouw
Muziekgebouw
De Vereeniging
De Bijloke
De Harmonie
Muziekgebouw
Nieuwe Kerk

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Nijmegen
Gent (BE)
Leeuwarden
Amsterdam
Den Haag

Het Concertgebouw
Het Concertgebouw
Stadsgehoorzaal
Muziekgebouw
Nieuwe Kerk
Musis Sacrum

Amsterdam
Amsterdam
Leiden
Amsterdam
Den Haag
Arnhem

Amare
Amare
Muziekgebouw
De Vereeniging
Grote Kerk
Concertgebouw
Stadsschouwburg & Philharmonie
Amare

Den Haag
Den Haag
Amsterdam
Nijmegen
Alkmaar
Amsterdam
Haarlem
Den Haag

maart 2023
september 2022
di
vr
za
wo
za
zo
wo

13
16
17
21
24
25
28

20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
14:00
20:15

Shadows
Shadows
Shadows
Shadows
Shadows
Shadows
Shadows

Nationale Opera & Ballet
Nationale Opera & Ballet
Nationale Opera & Ballet
Nationale Opera & Ballet
Nationale Opera & Ballet
Nationale Opera & Ballet
Nationale Opera & Ballet

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

oktober 2022
do
vr
za
zo
di
wo
do
za
zo

13
14
15
16
18
19
20
22
23

20:15
20:30
20:15
15:00
20:15
20:00
20:15
20:00
15:00

Des Prez, Mozart & Andriessen
Des Prez, Mozart & Andriessen
Des Prez, Mozart & Andriessen
Des Prez, Mozart & Andriessen
Des Prez, Mozart & Andriessen
Des Prez, Mozart & Andriessen
Des Prez, Mozart & Andriessen
Des Prez, Mozart & Andriessen
Des Prez, Mozart & Andriessen

De Doelen
Église Saint-Roch
De Vereeniging
Stadsschouwburg & Philharmonie
Het Concertgebouw
Philharmonie
TivoliVredenburg
Philharmonie
De Bijloke

Rotterdam
Parijs (FR)
Nijmegen
Haarlem
Amsterdam
Keulen (DE)
Utrecht
Essen (DE)
Gent (BE)

november 2022
zo

6

15:00

Kanon pokajanen

Gudulakerk

Lochem

december 2022
zo

11

14:00 & 16:30

A Ceremony of Carols

Orgelpark

za
wo
vr
vr
za
wo
do
vr

4
15
17
17
18
22
23
24

n.t.b.
20:15
n.t.b.
20:15
20:00
20:30
10:30 & 12:30
20:15

Kanon pokjanen
Cantigas
Moggûh!
Cantigas
Cantigas
Cantigas
Moggûh!
Cantigas

april 2023
za
ma
za
wo
vr
zo

1
3
22
26
28
30

20:15
20:15
20:15
20:15
20:15
n.t.b.

Johannes-Passion
Johannes-Passion
Schnittkes Boetepsalmen
Schnittkes Boetepsalmen
Schnittkes Boetepsalmen
Moggûh!

mei 2023
vr
zo
vr
za
zo
do
vr
zo

5
7
19
20
21
25
26
28

20:00
14:15
20:15
20:15
16:00
20:15
20:00
14:15

Brahms' Requiem
Brahms' Requiem
Cuba
Cuba
Cuba
Beethovens Negende
Cuba
Cuba

Amsterdam

januari 2023
wo
do
vr
za
zo
ma

25
26
27
28
29
30

20:15
20:00
20:00
20:15
14:30
20:15

The Well-Tempered Songbook
The Well-Tempered Songbook
Magnificat
Magnificat
The Well-Tempered Songbook
Magnificat

Muziekgebouw
Palais des Beaux-Arts
Stadsschouwburg & Philharmonie
Grote Kerk
Schouwburg Concertzaal
Het Concertgebouw
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Amsterdam
Charleroi (BE)
Haarlem
Alkmaar
Tilburg
Amsterdam

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 2022-2023
Sopranen
Sanda Audere
Elisabeth Blom
Ana-Marija Birkić
Bobbie Blommesteijn
Martha Bosch
Elma Dekker
Gita Diveirka
Marijke van der Harst
Maria Köpcke
Cressida Sharp
Marieke Steenhoek
Jikke van der Velde
Lette Vos

Alten
Hebe de Champeaux
Sophia Faltas
Sabine van der Heijden
Luise Kimm
Mieke van Laren
Dorien Lievers
Helena Poczykowska
Jenni Reineke
Ludmila Schwartzwalder
Tobias Segura Peralta (counter)

Irene Sorozabal
Suzanne Verburg
Eline Welle
Marcel Vinyals Jorquera
Antje Lohse
Laura Rodrigues Lopes
Inga Schneider

Tenoren
Stefan Berghammer
Harry van Berne
Ross Buddie
Jon Etxabe Arzuaga
Ambro Golachowski
Mattijs Hoogendijk
Stefan Kennedy
Johannes Klügling
Augustin Laudet
Jelle Leistra
Martin Logar
Diederik Rooker
Endrik Üksvärav
Fabian Strotmann
Joost van Velzen
Twan van den Wolde

Bassen
Matija Bizjan
Erks-Jan Dekker
Jan Douwes
Zigmārs Grasis
Angus van Grevenbroek
Harry van der Kamp
Kees Jan de Koning
Gulian van Nierop
Mitchell Sandler
Artürs Svarcbahs
Nathan Tax
Johan Vermeer
Robert van der Vinne
Hans Wijers

Team

Bestuur

Comité van Aanbeveling

Daniel Reuss artistieke leiding
Bas van Drooge zakelijke leiding
Leonard Evers artistieke leiding op
projectbasis
Francesca Thompson productie
manager
Renske Smorenburg hoofd marketing
en communicatie
Yi Ying Lie marketing en communicatie
Anita Lammertse financieel
management

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

Artistieke Adviesraad
Keimpe Algra voorzitter
Elmer Schönberger
Jacinta Wetzer
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Fondsen en
subsidiegevers
Cappella Amsterdam ontvangt in seizoen 2022 en 2023
meerjarige ondersteuning van Ammodo, het Fonds
Podiumkunsten, Gemeente Amsterdam en Fonds 21.
Daarnaast worden wij gesteund door vrienden en
donateurs. Wij zijn de steungevers enorm dankbaar.

Colofon
Samenstelling en redactie
Bas van Drooge, Leonard Evers, Yi Ying Lie, Daniel Reuss, Renske
Smorenburg en Jacinta Wetzer. Met dank aan podia, festivals en
samenwerkende organisaties.
Identiteit en vormgeving
Ape to Zebra, Amsterdam

Foto’s
Beeldjutters, Simon van Boxtel, Marc Driessen, Jorre Janssens, Kaupo
Kikkas, Carla Kunst, Nikolaj Lund, Melle Meivogel, harmonia mundi,
PENTATONE, Peter Serling, Martin Sweers, Molina Visuals, Andrej
Uspenski.
Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

www.cappellaamsterdam.nl
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cappella
amsterdam
Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam
020 519 18 66
info@cappellaamsterdam.nl
www.cappellaamsterdam.nl

