
koor en orkest
abonnement
Gouden rang  € 146,40   in plaats van 183,-
1e rang  € 124,-   in plaats van 155,-

•	 zaterdag	9 	december
NNO - MESSIAH VAN HÄNDEL
Instrumentaal vuurwerk, grandioos koorwerk  
en bloedstollend mooie solo’s

•	 donderdag  25 	 januari
Tallinn Chamber Orchestra & Estonian 
Philharmonic Chamber Choir 
Pärts tijdloze schoonheid en spiritualiteit door  
dé specialisten bij uitstek

•	 zaterdag	24 	februari	
NNO – Requiem van Verdi
Eigenlijk een concert dat iedereen een keer in zijn  
leven zou moeten zien en vooral: ervaren

•	 zaterdag  10 	maart
Nederlands Kamerkoor & Holland Baroque
Reinbert de Leeuw dirigeert Bachs Johannes Passion

•	 zaterdag  26 november
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen  
& Maria João Pires & Julien Libeer
Trevor Pinnock dirigeert pianoconcerten van Mozart met topsolisten

•	 donderdag	20 	april
Koninklijk Concertgebouw Orkest & Igor Levit
Het beste orkest ter wereld speelt Beethovens 3e Pianoconcert

•	 donderdag	25 	 januari
Tallinn Chamber Orchestra  
& Estonian Philharmonic Chamber Choir
Pärts tijdloze schoonheid en spiritualiteit door  
dé specialisten bij uitstek

•	 zaterdag	27 	mei
Bach Collegium Japan o.l.v. Masaaki Suzuki
Mozarts Grote Mis. “Direct vanaf de eerste noten van het Kyrie  
nagelen Suzuki en consorten de luisteraar aan de stoel om niet  
meer los te laten.” (Klassieke Zaken)

grote	componisten
abonnement
Gouden rang  € 159,20   in plaats van € 199,-
1e rang  € 138,40  in plaats van € 173,-

•	 zaterdag	18 	november
NNO: Van pianopoëzie tot Russische 
oorlogsmachine
Tijdens dit concert staat de Achtste symfonie van Dmitri Sjostakovitsj 
op het programma, volgens velen zijn meest tragische werk 

•	 zaterdag  26 	november
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen  
& Maria Joao Pires & Julien Libeer
Trevor Pinnock dirigeert pianoconcerten van Mozart met topsolisten

•	 zaterdag	16 	december	
NNO: Mahler
Kerstconcert zesde symfonie van Mahler 

•	 donderdag	20 	april
Koninklijk Concertgebouw Orkest
Het beste orkest ter wereld speelt Beethovens 3e Pianoconcert

nno	–	concerten	met	solist
abonnement
Gouden rang  € 104,40 in plaats van € 130,50
1e rang  € 85,20   in plaats van € 106,50

•	 vrijdag	29 	september	
NNO: Openingsconcert  
met Tsjaikovski & Moessorgski 
De Oekraïense violist Valeriy Sokolov, neemt tijdens dit 
openingsconcert de vioolpartij in Tsjaikovski’s Concert voor  
viool en orkest voor zijn rekening

•	 vrijdag	20 	oktober
Rollercoaster van absolute topstukken 
U hoort muzikale hoogtepunten van o.a. Rachmaninov, Rimsky-
Korsakov en Sjostakovitsj, met Daniel Müller-Schott als cellist

•	 zaterdag	18 	november	
Van pianopoëzie tot Russische oorlogsmachine  
Het concert voor piano en orkest van Schumann gespeeld door  
het NNO samen met pianist Hannes Minnaar

beroemde	orkesten	  
en	solisten
abonnement
Gouden rang  € 129,20  in plaats van € 161,50
1e rang  € 117,20  in plaats van € 146,50

•	 zondag	25 	september
Russian Chamber Philharmonic  
St. Petersburg & Mischa Maisky
Cello-icoon speelt Haydn, Bruch & Tsjaikovski

koren
abonnement
Gouden rang  € 107,60   in plaats van € 134,50
1e rang  € 95,60  in plaats van € 119,50 

•	 donderdag  5 	oktober
The Bach Choir London
Een staalkaart van de Britse koorklank met Engels  
repertoire en delen uit Rachmaninovs Vespers

vaste	gastdirigent	antony	
hermus	dirigeert	het	nno

abonnement
Gouden rang  € 104,40 in plaats van € 130,50
1e rang  € 85,20 in plaats van € 106,50 

•	 zaterdag	18 november
NNO: Schumann & Sjostakovitsj
Van pianopoëzie tot Russiche oorlogsmachine 

•	 zaterdag  16 december	
NNO: Mahler 6 
Kerstconcert zesde symfonie van Mahler 

•	 donderdag	8 	maart	
NNO: 100 JAAR LEONARD BERNSTEIN
Grenzeloze lust voor muziek 


