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Energizer voor alle generaties
Journalist en schrijver Huib Ramaer in gesprek 
met Marcel Mandos en Ingeborg Walinga

Het heden omarmen met actuele muziek, het Noord 

Nederlands Orkest gaat ervoor. Artistiek leider /

programmeur Marcel Mandos richt het vizier op 

alle generaties. Zijn drijfveer? ‘Alle leeftijden de 

overweldigende energie van ons orkest laten ervaren’, 

stelt hij bevlogen. ‘We staan open voor nieuwe wegen. 

Waartoe dienen wij? Je moet het je blijven afvragen.’ 

Subsidiënten zien het elan. Ze gaven het orkest unaniem 

een pluim. 

De musici spelen met evenveel inzet in Stadskanaal als op 

de grote podia. TivoliVredenburg en het Concertgebouw 

staan inmiddels elke maand in de agenda. Buiten de 

kaders treden ze, de opening naar nieuw succes. ‘Neem 

Lowlands’, legt Mandos uit, ‘voor het eerst laten we 

ons komend seizoen op het buitenfestival gelden.’ Aan 

de kwaliteit van de muziek wordt in de weilanden bij 

Biddinghuizen geen enkele concessie gedaan. ‘Op het 

programma prijken Ligeti en Berlioz. Twee revolutionaire 

vernieuwers uit de 20ste en de 19de eeuw.’ 

Grensoverschrijdend in 
de geest van Bernstein

Symfonische hoogtepunten van het seizoen zijn de 

‘tragische’ Zesde van Mahler waarin de hamer van 

het noodlot toeslaat en de aangrijpende Achtste van 

Sjostakovitsj. Popklassiekers van Bowie, de Stones tot 

Queen worden even serieus genomen, hits uit de cinema 

gespiegeld aan ilmisch orkestwerk van Richard Strauss. 

Simeon ten Holt, in de jaren zeventig hip nu chill, krijgt 

een toepasselijk informeel kader. Leonard Bernsteins 

honderdste geboortejaar vraagt erom gevierd te worden. 

Ex-leerling Axelrod komt dirigeren en het orkest eert 

Bernstein als grensvervager: voorvechter van Ives, Antheil 

en Copland, bewonderaar van Jackson. ‘Bernstein trad als 

geen ander buiten de kaders van klassiek, hield lezingen 

over popmuziek op Harvard, in de jaren zestig al!’ Mandos 

dist een anekdote op. ‘Zomer 1986 genoot The King of 

Pop megasuccessen, het was de tijd van Thriller, zijn 

wereldtournee was uitverkocht. 

Nog nooit was Jackson naar een klassiek concert 

geweest. ‘Bernstein commandeerde hem via zijn 

producent Quincy Jones te komen.’ In de Royce Hall 

van LA maakte showman Lenny extra hoge sprongen op 

de bok. ‘Michael was totaal overrompeld en Bernstein 

verzekerde hem tijdens het diner: Jij bent de grootste 

van dit moment.’ 

In de geest van Bernstein zet het orkest nog een stap 

verder. ‘De gamewereld is intussen groter dan de 

ilmwereld’, signaleert Mandos. Reden om ons ook op dat 

potentiële publiek te richten. En stel dat je daar een voet 

tussen de deur krijgt, dacht hij. Gamecomponisten blijken 

gretiger dan ooit voor de glamour van het symfonisch 

repertoire, ontdekte hij.

Over de grens van 
honderdduizend bezoekers 

Je roots verloochenen? Dat zal het orkest nooit doen. 

‘De inbedding van het heden geschiedt steevast vanuit 

de rijke historische traditie. We bedienen ons trouwe 

publiek, we verrassen en verleiden de nieuwe bezoekers.’ 

Het lijstje genode solisten is om bij voorbaat van te 

watertanden. De sopraan Lenneke Ruiten, dirigenten als 

John Axelrod en Arvo Volmer, topsolisten als de cellist 

Daniel Müller-Schott en meer. Directeur Ingeborg Walinga 

vertelt hoe het NNO intensief inzet op publieksonderzoek, 

het potentieel aan nieuw publiek in kaart brengen. 

Het marketingteam verzint telkens nieuwe dingen. Het 

blijft een proces van trial and error. ‘Bleef de zaal bij 

Maestro Jules grijzer dan verwacht, bij de Matthäus en 

een ilmmuziekprogramma met presentator kwamen 

meer jongeren dan voorspeld.’ Het plezier spat er vanaf 

op de werkvloer. ‘Vorig jaar doorbraken we de grens van 

honderdduizend bezoekers!’

Ingeborg Walinga  Marcel Mandos
Algemeen Directeur  Artistiek leider /  

    Programmeur
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Stefan Kirschbaum i
Menno Bosgra

Het NNO is het meest veelzijdige orkest van Nederland. 

De programmering is verrassend en breed; van puur en 

onversneden klassiek tot cross-overs met popmuziek. 

Het orkest laat graag ‘nieuwe oren’ kennismaken met 

symfonische muziek, bijvoorbeeld via de Pieter Roelf 

Jeugd concerten en de gratis lunch- en buitenconcerten. 

Ook is het NNO geregeld te beluisteren op de radio. 

Er is een nauwe samenwerking met diverse andere 

kunstinstellingen, de Nederlandse Reisopera, het Prins 

Claus Conservatorium en de conservatoria in Amsterdam 

en Den Haag.

Het NNO liet het publiek in de afgelopen jaren 

kennismaken met een aantal uitzonderlijke dirigenten en 

topsolisten. Zoals, naast dirigenten als Han-Na Chang, 

Michal Nesterowicz, Stefan Vladar en James Judd, ook de 

violisten Nemanja Radulović, Shlomo Mintz en pianisten 

als Severin von Eckardstein, Louis Lortie en Alexander 

Gavrylyuk. Spelen met toptalent geeft het orkest de 

impuls om het speelniveau te blijven ontwikkelen en onze 

uitstraling te vergroten.

 

Momenteel is Antony Hermus voor drie jaar vaste 

gastdirigent bij het orkest. De Britse Stefan Asbury is 

honorair dirigent van het orkest en Michel Tabachnik is 

dirigent emeritus bij het Noord Nederlands Orkest.

Meer dan 100.000 bezoekers noteerde het NNO in 2016. 

Het is ijn dat het NNO, als Noordelijk symfonieorkest 

zoveel mensen kan laten genieten van klassieke muziek 

en een ijne avond uit. Het muzikaal vakmanschap en de 

vaak eigenzinnige programma’s komen immers pas tot 

uiting in het contact tussen musici en publiek.

Educatie vormt een wezenlijk onderdeel van de 

programmering. Sinds 2016 biedt het NNO activiteiten 

voor alle leerjaren in het primair onderwijs, het speciaal 

en voortgezet onderwijs en voor het algemene publiek 

dat zich meer wil verdiepen in klassieke muziek. Als 

professionele klassieke muziekvoorziening heeft het 

NNO daarnaast een speciale rol op het gebied van 

talentontwikkeling in het Noorden.

 

Het orkest besteedt regelmatig aandacht aan prominente, 

hedendaagse internationale componisten. Zo kwamen 

Terry Riley, Arvo Pärt, Philip Glass, Laurie Anderson, 

Lou Reed, en Steve Vai naar Groningen voor de uitvoering 

van hun muziek.

 

Anthony Fiumara is composer in residence bij het 

NNO. De eerste compositie die Fiumara aleverde is As 

I Opened Fire, een feestouverture ter gelegenheid van 

de heropening van Schouwburg De Lawei in Drachten. 

Vervolgens schreef hij Bowie XL for orchestra. Vorig 

seizoen leverde hij een speciale bewerking van Music 

for 18 musicians van Steve Reich op. Hij maakte er een 

bewerking voor 80 musici van. Dit seizoen speelt het NNO 

Canto Ostinato voor Symfonieorkest. Fiumara maakte een 

bewerking van het bekende pianowerk van Simeon ten 

Holt voor een heel orkest.  

Het NNO bestaat uit zo’n 75 vaste orkestleden. Tien 
verschillende nationaliteiten zijn er vertegenwoordigd en 
het NNO heeft vanwege pensionering van de afgelopen 
jaren veel jonge musici verwelkomd. 

Het NNO werd opgericht in 1862 en is daarmee Nederlands 
oudste professionele symfonieorkest. Het brengt symfonische 
muziek tot leven in de drie Noordelijke provincies, met zo’n 
120 concerten per seizoen: in concertzalen, in de openlucht, 
tijdens festivals en op andere bijzondere locaties. Ook toert 
het orkest regelmatig naar podia elders in het land, zoals het 
Concertgebouw in Amsterdam en TivoliVredenburg in Utrecht. 

y   Eerste concertmeester

yy   Plaatsvervangend eerste concertmeester

yyy   Tweede concertmeester

yyyy   Plaatsvervangend tweede concertmeester

1   Groepsaanvoerder

i   Plaatsvervangend aanvoerder

Noord 
Nederlands 
Orkest
Musici
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Dergelijke Duitse uitdrukkingen zijn de erfenis van een 

succesvolle odyssee langs Duitse operahuizen. In Hagen en 

Dessau vond hij zijn bakermat. In de Bauhaus-stad wist hij 

dreigende bezuinigingen voor te zijn. Het tij keerde er ten 

goede dankzij zijn vermetele initiatief de complete Ring-cyclus 

van Wagner te doen. 'We hebben ons de benen uit het lijf 

gelopen om er geld voor los te krijgen.' Zomer 2015 was het 

zijn afscheidscadeau. 'Toen ging Asbury weg bij het NNO en 

kwam Marcel met me praten, of ik me niet wat vaster aan het 

NNO wilde binden.' 

'De bal ligt bij ons, de berg moet naar Mozes'

'Wat ik zo mooi vind aan het Noord Nederlands Orkest. 

Ze wijken nooit van hun kerncompetentie af: klassieke 

muziek irst. Maar ze kijken er ook omheen!’ Als geen ander 

ziet hij het belang van goeie inleiders en de mensen van 

de marketingafdeling. 'Het hele apparaat telt, iedereen 

in de organisatie levert zijn of haar bijdrage. Bereiken dat 

mensen geïnteresseerd raken, daar gaat het om. Maar op de 

concertavond ligt de bal primair bij ons. Bij de musici en de 

dirigent.' 

Over voetbal gesproken, bij FC Groningen bleken twee spitsen 

zichzelf stukken van Einaudi en Yiruma te hebben leren 

spelen op piano. 'Daar moesten we iets mee. Ik gaf ze een 

masterclass, Musicus van het NNO, Gijs Philip van Schaik 

maakte snel arrangementen. De dag erna hebben ze met het 

orkest gespeeld.' 

Hij haalt even de Amerikaanse dirigent Benjamin Zander uit 

Boston aan. 'Die zegt altijd: iedereen houdt van klassieke 

muziek, alleen niet iedereen wéét het van zichzelf.' Die 

vechtersmentaliteit heeft Hermus ook. 'Als Mozes niet naar de 

berg komt, moet de berg naar Mozes. Zo simpel is het. Het is 

mijn levensilosoie, dat draag ik ook graag uit.' 

Een breed spectrum 

Hij wijst op de programma's die hij komend seizoen dirigeert. 

'Zie je, die zijn bewust heel gemengd, een breed spectrum. 

Van Mahler Zes tot Sjostakovitsj Acht, tot ons optreden op 

Lowlands.' Eerder stond hij al op Lowlands met het Nationaal 

Jeugd Orkest en het Radio Filharmonisch. 'Wat daar komt is 

echt muziekminnend publiek. Ik zal nooit vergeten, begonnen 

we met het NJO met die openingsmaten van Prokofjevs Romeo 

en Julia, tám padampa dámpadam... en direct: Jeueueueu! 

Applaus! Geweldig als je die muziek, op hoog niveau spelend, 

zo naar de mensen kunt brengen.' 

Eine sinnliche Erfahrung

Een druk op de knop en je kunt thuis op de bank Mozart 

vinden op Youtube, hij is zich er terdege van bewust. 'Juist 

daarom moeten we mensen een echte ervaring mee geven. Het 

doel van ons muzikanten moet zijn, het publiek met natte ogen 

de nacht insturen. Je moet uit zo'n concert komen met een 

gevoel van, wat was dít mooi!' Hij heft zijn handen ten hemel. 

'Of zo van.. wat ís dit, wat is mij overkomen? Eine sinnliche 

Erfahrung moet het zijn. Iets wat op al je sensoren inwerkt.'

door huib ramaer

Vaste 
gastdirigent
Antony Hermus

Een verbinder op de bok

Artistiek leider Marcel Mandos is dolblij met Antony Hermus 

als vaste gastdirigent. 'Hij barst van het talent, is heel 

communicatief en sociaal. Een verbinder, in staat de musici op 

eigen kracht te laten bloeien.' Mandos kijkt nu al uit naar de 

Zesde Symfonie van Gustav Mahler, gebracht met aanvullende 

troepen van het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het 

Prins Claus conservatorium Groningen. 'Dat werk gaat zó ver, zó 

diep, voor publiek en musici een once in a lifetime experience.' 

Hermus zal tevens de Achtste Symfonie van Sjostakovitsj 

leiden, waarin de geniale Rus in alarmerend mineur protesteert 

tegen de oorlog. 'In die symfonie krijgen alle aanvoerders volop 

gelegenheid te schitteren.'

Sing along!

Antony Hermus is overal voor te vinden. We treffen hem eind 

maart in de beste kofietent van zijn Amsterdamse buurt. 

'Leuk om dingen te ondernemen, gekke projecten te doen.' 

Weet je het zeker? Vraagt Marcel Mandos soms nog even 

voor de zekerheid. 'En dan zeg ik ja en gaan we ervoor.' Hij is 

nog vol van de Carmina Burana die ze in februari deden. 'We 

organiseerden een soort van sing along, het ging verder dan een 

meezing-Matthäus, vijfhonderd amateurzangers stonden echt 

op het podium.' Orff in de snelkookpan, 'van nul naar honderd 

in één dag', legt hij uit. Razendsnel werden de amateurs 

klaargestoomd. 'Ik heb de Carmina al zo vaak gedaan, ik weet 

waar de angeltjes zitten, dus daar ga je aan werken. En voor 

alle koorzangers is het een ongelofelijke ervaring. Ze beleven de 

muziek ineens in een heel andere dimensie.' 

Reacties op Facebook liegen er niet om: 'Wat heb ik mateloos 

genoten van het meezingen met de Carmina Burana!' 'Wat is 

Antony goed en leuk!!!' 'Ongeloolijk gaaf om dit mee te maken'. 

Antony, stralend: 'De verbondenheid die we daarmee hebben 

gecreëerd is fenomenaal! Publiek dat anders nooit naar De 

Oosterpoort komt, bleef tot middernacht dansen tijdens de 

afterparty. Geweldig om te mogen doen, ik vind zoiets een eer. 

En bij het NNO kan zoiets, Marcel geeft daar ruimte voor.' 

Dirigent en musici als communicators

De liefde tussen orkest en dirigent werd geboren toen het 

orkest zich onder zijn leiding waagde aan Tristan und Isolde, 

bij de Nederlandse Reisopera. 'Met de musici klikte het gelijk 

hartstikke goed.' Zijn taak als orkestleider? 'Waar het om 

gaat, naar mijn gevoel is dat wij muzikanten ons vooral als 

communicators moeten zien. Je moet als orkest midden in de 

samenleving staan', stelt hij bevlogen. 'Weet je, mensen krijgen 

tegenwoordig zóveel prikkels, zijn altijd druk, dus ze moeten 

gewoon weten: als ik naar een concert ga, ga ik naar iets 

bijzonders, een geweldige avond met muziek die iets met me 

doet, een sociaal gebeuren waar ik leuke mensen zal ontmoeten, 

ik krijg waar voor m'n geld.' 

Zijn optimisme is even lavend als meeslepend. 'Wij moeten 

gedaan krijgen dat onze passie voelbaar wordt bij het publiek. 

Waarom vinden wij deze muziek zo mooi? Daar moet je aan 

werken, dat moet je met alle toeters en bellen laten zien.' Zonder 

knieval, waarschuwt hij meteen. 'Zonder je an zu biedern.' 

‘Hij barst van het talent, is heel 
communicatief en sociaal. Een 
verbinder, in staat de musici op 
eigen kracht te laten bloeien.’

Marcel Mandos

Artistiek leider
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Gedurfd om in dit tijdsgewricht waarin niet de muziek 

maar het world wide web de oorlog symboliseert, 'de 

Russische Oorlogsmachine' (Sjostakovitsj 8 red.) te 

spelen. En Zappa! Mijn jeugdidool Frank Zappa! Hoe 

doe je dat als klassiek symfonieorkest? Het NNO laat 

opnieuw zien dat kunst & cultuur en economie meer 

met elkaar te maken hebben dan menigeen denkt.

Harm D. Post

CEO Groningen Seaports

Het Noord Nederlands Orkest staat al vele jaren 

voor kwaliteit, dat ervaren wij op Lauswolt ieder 

jaar weer. Het zegt wat dat betreft genoeg dat we 

dit jaar voor de 13e keer het Lauswolt Zomerconcert 

samen gaan organiseren. Wat ik verrassend vind is 

de diversiteit in de programmering iedere keer weer. 

Zoals komend jaar dat het NNO zich op Lowlands laat 

zien. Geweldig de kwaliteiten van zo’n professioneel 

toporkest in iedere keer een verrassend nieuw jasje.

Marc van Gulick 

Directeur Bilderberg Landgoed Lauswolt

Aankomend seizoen laat het NNO zich weer van zijn 

meest gevarieerde kant zien. Doordat ik zelf in het 

theater sta zal ik aankomend seizoen wat minder 

samenwerken maar ik zal zeker gaan kijken naar 

Hadewych Minis die het ilmmuziekprogramma 

presenteert. En natuurlijk naar de Canto Ostinato 

voor Orkest. Dat wordt bijzonder. Ook kijk ik erg uit 

naar Hannes Minnaar die Schumann speelt. Een 

bijzonder en afwisselend seizoen bij het orkest waar 

ik zo van hou...'

Eric Corton 

Presentator en acteur 

'Ik verheug me erg op de samenwerking met het NNO 

in Door de ogen van Mike Boddé; dat wordt knallen!’

Mike Boddé

Cabaretier 

Ik kan niet wachten om m’n twee grote liefdes Film 

en Muziek te mogen laten samensmelten op deze 

veelbelovende avonden met het geweldige Noord 

Nederlands Orkest!.

Hadewych Minis 

Actrice

Het Bernstein-concertprogramma is in zijn werkwijze, 

onderzoek en uitingsvorm ‘typisch NNO’. We 

boeien (nieuw) publiek door de verbinding met de 

actualiteit en door een relevante relatie te legen 

tussen klassieke en populaire muziek. Bernstein- 

Ravel – Michael Jackson – Copland – Antheil. Een 

presentator verheldert die relatie op persoonlijke 

en aansprekende wijze. De live ervaring van een 

groot symfonieorkest is de kern van deze krachtige 

belevenis. Dit alles is het resultaat van kennis en 

creativiteit, en dit werkt alleen als er een authentieke 

en overtuigende relatie is tussen de stukken, de 

toelichting en de uitvoering.

Marcel Mandos

Artistiek Leider / programmeur NNO

Muziek is mijn eerste liefde, ik wilde dirigent worden 

als kind. Daarom kijk ik er ontzettend naar uit om 

De Wereld van Film en TV bij het NNO te presenteren. 

Film zonder muziek is ondenkbaar, het brengt je 

direct bij de emotie van het verhaal of de scène. Het 

is heel speciaal om de melodieën en klanken van 

grote ilms live te horen. Je ziet de beelden gelijk voor 

je. En ik zit in het orkest...#lovemywork. Ook al ben ik 

acteur geworden, zonder muziek zouden we niets zijn. 

Ik verheug me er enorm op, zeker ook op het optreden 

op de Vismarkt in Groningen, dat ik goed heb leren 

kennen door mijn werk voor het Noord Nederlands 

Toneel.

Harry Piekema 

Acteur

Tsjaikovsky, Moessorkski, Sibelius, Verdi, Queen, 

Donizetti.

Wie past er niet in dit rijtje?

Queen is het goede antwoord, tenminste als je 

kijkt naar de klassieke componisten. Maar bij het 

NNO past Queen wel in het rijtje. Het is weer een 

prachtig, afwisselend en origineel programma voor 

2017-2018 geworden. Voor ieder wat wils. Ik kijk uit 

naar 2 september! Queen in Blauwestad tijdens 

Pura Vida. Wat is er mooier dan in de openlucht te 

genieten van een popgroep die bij het componeren 

van popmuziek de klassieke muziek als basis nam. 

NNO en Oldambt rocken!

René Paas

Commissaris van de Koning

in de provincie Groningen

Hoogtepunten van 
het seizoen
Onze redactie vroeg 
bekende Nederlanders 
waar zij het komend 
seizoen het meest 
naar uitkijken.
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Opening Cityproms
Het NNO opent Cityproms 
met zangeres Shirma Rouse

Het NNO en Percossa 
op Cityproms

Korreweg
Klassiek

Lauswolt
Zomerconcert

Van 23 t/m 25 juni bruist, tintelt en spettert het in de 

sfeervolle binnenstad van Leeuwarden. Vrijdagavond 23 

juni opent het grootste klassieke muziekfestival van het 

Noorden met een concert van het NNO en zangeres Shirma 

Rouse. Het orkest staat onder leiding van niemand minder 

dan dirigent Jules van Hessen, alias maestro Jules. Zangeres 

Shirma Rouse is bekend geworden door haar spraakmakende 

optreden tijdens the Voice of Holland. Samen met het NNO 

brengt zij een overtuigend eerbetoon aan de ‘queen of soul’ 

Aretha Franklin. Verder zal Geert Chatrou - meervoudig 

wereldkampioen kunstluiten - een verrassend tintje aan 

de avond geven. Ingeborg Walinga, directeur van het NNO: 

“Spelen op CityProms is voor ons elk jaar weer een feest. Dit 

openluchtconcert is altijd nét even anders qua inhoud en we 

bereiken hier ook een nieuw publiek, buiten de concertzalen.” 

Vrij entree

Kun jij ook moeilijk stil zitten als je muziek hoort? Wil je dan 

het liefst meeklappen op het ritme van de muziek? Dan is dit 

concert iets voor jou. De meer dan 70 musici van het NNO 

en de vier slagwerkers van Percossa laten je allerlei muziek 

horen van hard tot zacht, snel tot langzaam en muziek waar je 

blij van wordt of juist heel stil. Ook mag je meedoen met het 

orkest door te knippen in je vingers of juist te trommelen op je 

knieën. Zo maak je met alle andere kinderen bijvoorbeeld een 

donderslag of het geluid van een klinkende regenbui. 

Vrij entree

De drie eerdere edities van Korreweg Klassiek waren een 

groot succes. Duizenden mensen bezochten dit door de 

wijkbewoners georganiseerde evenement. Motto van de 

wijkbewoners: “Van jong tot “Olle Grieze” werkend of student: 

muziek is een bindend element.” Met behulp van fondsen, 

sponsoren en vrijwilligers is de vierde editie een feit! Voor deze 

editie wordt er, net zoals vorig jaar weer samengewerkt met 

cultuurinstelling Vrijdag. Overdag is er een programma voor 

basisschoolkinderen uit de buurt. ‘s Avonds presenteert het 

NNO een gevarieerd programma, van Tjaikovski via Gershwin 

en Bizet naar de popklassieker Wonderwall van Oasis. Jazz-

zangeres Fay Claassen zorgt voor de nodige jazzy tonen. 

Vrij entree

Dit seizoen vindt alweer de dertiende editie van het Lauswolt 

Zomerconcert plaats. Het Noord Nederlands Orkest brengt deze 

editie een gevarieerd programma. Van Tjaikovski via Gershwin 

en Bizet naar de popklassieker Wonderwall van Oasis.

Geniet in de prachtige tuin van het landgoed van de 

schitterende klanken van het orkest samen met jazz-zangeres 

Fay Claassen. Claassen wordt internationaal geroemd om haar 

vocale techniek en timing. Ze ontving een Gouden Plaat en 

een Edison voor haar album Two Portraits Of Chet Baker, in de 

categorie Jazz Vocaal en tourde door Nederland en Duitsland 

met verschillende programma’s. 

Op de bok staat de Zweedse dirigent Per Otto Johansson. 

Radiomaker/dj en acteur Eric Corton leidt u door de middag 

heen. Uiteraard eindigt het concert met een voor onze gasten 

bekende klassieker.

Voor kaarten, zie www.bilderberg.nl/arrangementen

Openluchtconcert

Openluchtconcert

Familieconcert

6+

Openluchtconcert Openluchtconcert

vr 30 juni zo 2 juliGroningen, Bernoulliplein Beetsterzwaag, Landgoed Lauswoltvr 23 juni vr 24 juniLeeuwarden, Zaailand Leeuwarden, Zaailand

Openluchtconcerten
2017

15.00 uur19.30 uur
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Avontuurlijke 
classics op 
Lowlands

Muziek uit 
bekende 
ilms en tv 
series

Echoes of 
Queen
Pura Vida

28 augustus
concert 

Naar goede traditie haalt popfestival Lowlands ook op 

klassiek gebied de nodige headliners naar de Biddinghuizense 

polder. We zijn er trots op dat het NNO de festivalgangers 

dit jaar mag trakteren op een speciaal voor Lowlands 

ontwikkeld programma. Onder leiding van vaste gastdirigent 

Antony Hermus brengt het NNO avontuurlijke, symfonische 

pareltjes van onder meer Moessorgski, Copland en Berlioz. 

Tijl Beckand, bekend van het tv-programma De Tiende van Tijl 

neemt de presentatie op zich. De performance van sopraan 

Sarah Hershkowitz in Mysteries of the macabre van György 

Ligeti belooft het absolute hoogtepunt van de middag te 

worden. Met deze absurdistische en excentrieke performance 

rekent het NNO voor eens en voor altijd af met het beeld dat 

klassieke muziek saai of stofig zou zijn.

Kaarten via: www.lowlands.nl/tickets

dirigent Antony Hermus
sopraan  Sara Hershkowitz
presentator Tijl Beckand

Acteur en regisseur Harry Piekema - bij het grote publiek 

bekend van zijn rol als supermarktmanager in de TV spots 

van Albert Heijn - presenteert bekende muziekfragmenten 

uit ilms en series. Het orkest opent met de bekende tune 

van Universal Studios. Vervolgens worden de bezoekers 

meegenomen in de duistere klanken van de ilmmuziek. 

In de 19e eeuw zette Moessorgski een bijeenkomst van 

duivelaanbiddende heksen op muziek en zijn tijdgenoot Saint-

Saëns deed hetzelfde met een middernachtelijke dodendans. 

De huiveringwekkende klanken uit Disney-klassieker Fantasia 

en Shrek the Third roepen bij veel ilmliefhebbers meteen 

herkenning op. 

De echte ‘bingewatchers’ kunnen hun hart ophalen met de 

tunes van topseries als Downton Abbey, House of Cards en 

Game of Thrones. Het orkest gaat door met gitaarklassiekers 

uit Pulp Fiction. Het succes van deze ilm is niet alleen aan 

John Travolta, maar zeker ook aan de geweldige muzieksmaak 

van regisseur Quentin Tarantino te danken. Regisseur Stanley 

Kubrick was een grootgebruiker van klassieke muziek in zijn 

ilms. Uit zijn science iction ilm A Space Odyssey brengt 

het NNO Also sprach Zarathustra van Richard Strauss ten 

gehore. Steven Spielberg en andere regisseurs kiezen juist 

voor nieuwe muziek in hun ilms, zoals voor Hook, ET, Men in 

Black en Batman. De Wereld van Film en TV wordt gedirigeerd 

door Christian Schumann, die sinds een aantal jaren ook als 

ilmcomponist naam begint te maken. 

dirigent Christian Schumann
presentator Harry Piekema

Vorig jaar genoten maar liefst 10.000 bezoekers op Pura Vida 

van het Rolling Stones-concert van het NNO. Dit jaar staat 

Queen op het programma. Misschien nog wel meer dan de 

Stones bewees Queen dat de lijn tussen klassiek en pop soms 

linterdun is. Bandleden Freddie Mercury, Brian May, Roger 

Taylor en John Deacon waren alle vier briljante componisten 

en tekstdichters. De instrumentale lagen en harmonische 

vondsten in hun composities laten zich uitstekend vertalen 

naar een grote symfonische orkestbezetting. Componist 

Dirk Brossé, die het concert dirigeert, heeft prachtige 

arrangementen gemaakt van de grootste hits van Queen. 

Bohemian Rhapsody, The show must go on, Don’t stop me 

now, We will rock you, Somebody to love en andere Queen-

klassiekers worden gezongen door Joseph Clark, wiens stem 

sterk aan Freddie Mercury doet denken, en Jennie Lena, 

bekend van The Voice of Holland.

dirigent Dirk Brossé
zang  Joseph Clark
zang  Jennie Lena
zang  Yollandi NortjieTer gelegenheid van 28 augustus, Gronings Ontzet, doen we 

op 27 augustus ons programma voor het Concertgebouw 

in Amsterdam over op de Vismarkt. Voor liefhebbers van 

klassieke muziek maar ook voor diegenen die minder vaak in 

de concertzaal te vinden zijn, een buitenkans om het NNO 

in actie te zien. Acteur en regisseur Harry Piekema - bij het 

grote publiek bekend van zijn rol als supermarktmanager in 

de TV spots van Albert Heijn - neemt de aanwezigen mee in 

de wereld van de ilm- en seriemuziek. Bekende tunes uit 

o.a. Fantasia, Shrek the Third, Pulp Fiction, Men in Black 

en Batman passeren de revue. Ook echte ‘bingewatchers’ 

kunnen hun hart ophalen, met de tunes van topseries als 

Downton Abbey, House of Cards en Game of Thrones. 

De Wereld van Film en TV wordt gedirigeerd door Christian 

Schumann, die sinds een aantal jaren ook als ilmcomponist 

naam begint te maken.

Vrij entree

dirigent Christian Schumann
presentator Harry Piekema

Openlucht

Groot symfonisch

Openlucht

Groot symfonisch

Groot symfonisch

Openlucht

Cross-over

zo 20 augustus za 26 augustus za 2 septemberzo 27 augustus14.00 uur 20.15 uur 19.30 uur20.00 uurBiddinghuizen, Lowlands Amsterdam, Concertgebouw Blauwestad, Pura VidaGroningen, Vismarkt
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Symphony 
In Blue
Het NNO en bekende 
Drentse artiesten spelen 
hun grootste hits

Ede Staal 
en zijn 
erfgenamen

Openingsconcert 
met Tsjaikovski & 
Moessorgski

Openingsconcert 
met Sibelius & 
Tsjaikovski

Het NNO verzorgt tijdens de opening van de nieuwe vaarroute 

de ‘Blauwe As’ van Assen een concert in traditionele Night 

of the Proms stijl. Bekende Drentse artiesten brengen samen 

met het NNO hun grootste hits ten gehore, die speciaal voor 

de gelegenheid voor een groot symfonieorkest zijn bewerkt. 

Met namen als Tangarine, Bert Heerink en Jan Akkerman, 

Mooi Wark, Alides Hidding, Hangover Paradise, King of the 

World en vele anderen belooft het een bijzondere avond 

met een veelheid aan genres en muzikale kruisbestuivingen 

te worden. Zo kunnen bezoekers genieten van echte 

rocknummers, drentstalige liedjes, popsongs, steaming Blues 

en uiteraard van klassieke muziek. 

Toen Ede Staal in 1986 overleed, was hij nog maar 44 jaar. 

Tussen zijn tied van komen en zijn tied van goan bezong hij 

met zijn warme stem alles wat het Groninger land en zijn 

bewoners zo bijzonder maakt. “Hij gaf een stem aan de trots 

die bij Groningers wat dieper verstopt zit dan bij anderen”, 

schreef Trouw in 2016. Dankzij Ede Staal hebben ook niet-

Groningers ontdekt wat een prachtige poëzie er met Groningse 

woorden en klanken te maken valt. Veel zangers putten 

vandaag de dag nog altijd inspiratie uit de nalatenschap van 

deze ‘godfather’ van het Grönnens Laid. Begeleid door het 

NNO zingen twee van zijn bekendste erfgenamen - Wia Buze 

en Erwin de Vries - de mooiste liedjes van Ede Staal en uit hun 

eigen repertoire. Bij wijze van opwarmer trakteert het orkest 

u eerst op vier bekende melodieën uit de opera Carmen van 

Georges Bizet.

dirigent Frans-Aert Burghgraef
zang  Wia Buze
zang  Erwin de Vries

Het NNO opent het concertseizoen met een groots concert met 

werken van Rossini, Tsjaikovski en Moessorgski. De Zwitserse 

held Wilhelm Tell die een appel van het hoofd van zijn zoon 

schoot, inspireerde Friedrich Schiller tot een toneelstuk, dat 

vervolgens door Rossini op muziek werd gezet in een opera. 

Zwitserland was het land waar Tsjaikovski na een rampzalig 

huwelijk zijn creativiteit hervond. Aan het Meer van Genève 

voltooide hij in twee weken tijd zijn duizelingwekkend virtuoze 

Vioolconcert. Volgens een recensent uit die tijd was het 

onspeelbaar. “Hier wordt geen viool gespeeld, maar geplukt, 

gerukt en geranseld.” Eén van de meest geprezen uitvoeringen 

van de laatste jaren is die van de Oekraïense violist Valeriy 

Sokolov, die tijdens het openingsconcert de vioolpartij voor 

zijn rekening neemt. “Tsjaikovski wordt gebracht met een 

frisheid en een emotionele diepgang die nog worden versterkt 

door Sokolovs glanzende toon. Zijn spel is briljant, maar 

niet protserig”, schreef The Telegraph. Componist Maurice 

Ravel was in 1922 de eerste die op het briljante idee kwam 

om een saxofoon aan het symfonieorkest toe te voegen. 

Hij deed dat in zijn orkestbewerking van het pianowerk 

De Schilderijententoonstelling van Modest Moessorgski. 

Sprookjesachtige taferelen die Moessorgski’s vriend en 

kunstschilder Viktor Hartmann in olieverf had verbeeld, 

worden zo treffend verklankt dat u ze vanzelf voor u ziet. 

rossini  William Tell ouverture 
tsjaikovski  Concert voor viool en orkest 
moessorgski Schilderijententoonstelling

dirigent Arvo Volmer
viool  Valeriy Sokolov

Het NNO opent dit concert met heerlijke rustgevende 

muziek van dé componist van Finland, Jean Sibelius. 

Sibelius baseerde het symfonische gedicht De zwaan van 

Tuonela op het eiland der doden uit de Finse mythologie. 

Strijkers en blazers verklanken het mysterieuze, duistere 

decor waartegen de zwaan - een prachtige solo voor althobo 

- een aangrijpende klaagzang aanheft. Na de pauze staat 

opnieuw een hoogtepunt uit de Romantiek op het programma. 

Over de uitvoering van het Vioolconcert van Tsjaikovski 

door de Oekraïense sterviolist Valeriy Sokolov schreef het 

gerenommeerde muziektijdschrift The Strad: “Zijn benadering 

is verfrissend recht-door-zee, zonder die overdrijving waaraan 

dit vioolconcert helaas te vaak is overgeleverd.” Bij het NNO 

ervaart u live hoe terecht deze lovende woorden over het spel 

van Sokolov zijn. 

sibelius  Lemminkäinen:  
  De Zwaan van Tuonela 
tsjaikovski Concert voor viool en orkest 
beethoven Symfonie nr.3 Eroica

dirigent Pavel Balef
viool  Valeriy Sokolov

Openlucht

Cross-over

Groot symfonisch 

Groningse solisten

Groot symfonisch 

Topsolisten

Inclusief inleiding in Groningen, door Ebo Reitsma

Groot symfonisch 

Topsolisten

Inclusief inleiding in Meppel, 

Stadskanaal en Emmen, door Ebo Reitsma

vr 15 september

do 21 september

vr 22 september

za 23 september

vr 29 september

za 30 september

wo 4 oktober

do 5 oktober

vr 6 oktober

za 7 oktober20.30 uur

20.15 uur

20.00 uur

20.15 uur

20.15 uur

20.15 uur

20.15 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uurAssen, Havenkwartier

Groningen, De Oosterpoort

Stadskanaal, Geert Teis

Winschoten, De Klinker

Groningen, De Oosterpoort 

Amsterdam, Concertgebouw

Meppel, Ogterop

Stadskanaal, Geert Teis

Assen, Theater DNK 

Emmen, Atlastheater
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Canto Ostinato voor 
Symfonieorkest

Van pianopoëzie 
tot Russische 
oorlogsmachine 

Rollercoaster van 
absolute topstukken

Iconische 
ilmmuziek

Canto Ostinato van componist Simeon ten Holt is 

het populairste klassieke werk uit de Nederlandse 

muziekliteratuur van de 20e eeuw. Twee eerdere uitvoeringen 

van Canto door het NNO waren in een mum van tijd 

uitverkocht. Ditmaal brengt het NNO niet de originele versie 

voor vier piano’s, maar de bewerking voor symfonieorkest 

die composer in residence van het NNO Anthony Fiumara 

schreef voor het Residentieorkest in Den Haag. “Canto vroeg 

om een orkestrale versie. Wonderlijk dat nog nooit iemand 

op het idee was gekomen”, aldus Fiumara in de media. “De 

piano is een zwart wit instrument waar je wat minder mee 

kunt. Nu is het alsof je de muziek ineens in kleur kunt horen.” 

In lijn met het origineel, heeft Fiumara het orkest in tweeën 

gedeeld en wordt er met en tegen elkaar gespeeld. En net als 

in het origineel, hebben de groepen de keuze om fragmenten 

wel of niet te spelen. Canto-liefhebbers die de orkestversie al 

eens hebben gehoord, vinden het fascinerend hoe lijnen en 

bewegingen die in de pianoversie een beetje verborgen zaten 

in deze versie glansrijk worden onthuld. 

ten holt / Canto Ostinato 
fiumara

dirigent David Porcelijn

Met werken van Schumann en Sjostakovitsj en pianist 

Hannes Minnaar, is het NNO tijdens dit programma echt 

op oorlogssterkte. De avond begint met het romantische 

Pianoconcert van Schumann, met achter de vleugel Hannes 

Minnaar. Minnaar is één van de meest succesvolle pianisten 

van Nederland, winnaar van internationale concoursen 

en andere belangrijke prijzen, waarvan de Nederlandse 

Muziekprijs in 2016 de meeste recente is. De jury prees hem 

om zijn ‘natuurlijke, pure, heldere en onopgesmukte stijl’ 

en het NRC was vol lof over zijn eerdere uitvoering van dit 

stuk: “Minnaar is geen zwelger, maar een musicus bij wie 

heldenpathos hand in hand gaat met muzikale frisheid.” 

Schumann maakt het de pianist en het orkest beslist niet 

gemakkelijk, en daagt beiden uit tot een spannende dialoog 

met snelle stemmingswisselingen. De melodieën zijn sensueel 

en hartstochtelijk. Na de pauze staat de Achtste symfonie 

van Dmitri Sjostakovitsj op het programma, volgens velen zijn 

meest tragische werk. Hij schreef het vijfdelige stuk tijdens de 

Tweede Wereldoorlog. De Achtste is een wanhopige zoektocht 

naar verlossing van de angst en terreur die worden gezaaid 

door vijanden van de mensheid in het algemeen en Hitler en 

Stalin in het bijzonder.

schumann Concert voor piano en orkest 
sjostakovitsj  Symfonie nr.8 

dirigent Antony Hermus
piano  Hannes Minnaar

Onder leiding van dirigent John Axelrod, leerling van Leonard 

Bernstein, neemt het NNO u mee in een achtbaan van 

absolute topstukken van Oost-Europese componisten. Dit 

‘bucketlist’ concert opent met de sprookjesopera Ruslan en 

Ludmilla van de Russische componist Glinka. De achtbaan 

voert u verder langs muzikale hoogtepunten van Sjostakovitsj, 

met Daniel Müller-Schott als cellist. Geen componist in 

Rusland die zo indringend uitdrukking wist te geven aan de 

ellende van oorlog en terreur als Sjostakovitsj. Als leerling 

van de wereldberoemde cellist en dirigent Rostropovitsj weet 

Daniel Müller-Schott uit de eerste hand hoe de componist 

de cello wilde laten zingen en huilen. Na de pauze verschijnt 

sopraan Sara Hershkowitz op het podium. Mysteries of 

the Macabre is een bundeling van drie aria’s uit een opera 

van Ligeti. Het gebeurt niet vaak dat deze absurdistische 

en spectaculaire performance, waarin de zangeres en de 

orkestmusici zingen, spelen én acteren, live kan worden 

beleefd. De achtbaan vol verrassingen en muzikale verrijking 

komt na de laatste compositie van Rachmaninov tot stilstand. 

De Symfonische dansen is de muziek van de weemoed. 

Soms opvallend jazzy en swingend, met veel slagwerk 

en koper, een schitterende saxofoonsolo en betoverende 

kleurencombinaties. 

glinka  Ruslan en Ludmilla: Ouverture
sjostakovitsj Concert voor cello en orkest nr.1 
ligeti  Mysteries of the Macabre
rachmaninov Symfonische Dansen 

dirigent John Axelrod
cello  Daniel Müller-Schott
sopraan  Sara Hershkowitz 

Eén van de belangrijkste hoofdrollen in de ilm wordt vervuld 

door de muziek. Films kunnen niet zonder sterke soundtrack, 

terwijl omgekeerd veel soundtracks zonder beeld nog steeds 

van grote klasse zijn. In dit programma combineert het NNO 

klassieke muziek die later in ilms is gebruikt met muziek van 

echte ilmcomponisten. Stanley Kubrick was zo’n regisseur die 

heel effectief gebruik wist te maken van bestaand materiaal. 

Uit zijn science iction ilm A Space Odyssey brengt het NNO 

Also sprach Zarathustra van Richard Strauss ten gehore. 

Onder een heftige vechtscène in A Clockwork Orange zette 

Kubrick juist een vrolijke melodie uit een Rossini-opera. 

Danse macabre - de dodendans - van Saint-Saëns werkt goed 

als griezelmuziek in Shrek the Third. De bekendste thema’s uit 

Harry Potter en James Bond zijn speciaal voor symfonieorkest 

samengebracht in zelfstandige orkestsuites. Actrice en 

zangeres Hadewych Minis neemt de presentatie op zich.

strauss  Also sprach Zarathustra 
saint-saëns Danse macabre 
rossini  La Gazza ladra: Ouverture
williams Harry Potter and the 
  Sorcerer’s Stone: Hedwig’s heme
tiersen  Amélie
zimmer  he dark Knight Rises 
williams uit Hook: he light he Flight 
  to Neverland
badelt  Pirates of the Caribbean 
powell  How to train your Dragon 
black  James Bond Medley

dirigent Christian Schumann
presentator Hadewych Minis

Hedendaags klassiek 

Inleiding in Groningen en Leeuwarden, door Thea Derks

Groot symfonisch

Topsolist

Inleiding in Groningen, door Ebo Reitsma

Groot symfonisch 

Bucketlist concert

Vriendenconcert

Inleiding door Huib Ramaer

Groot symfonisch 

do 12 oktober

vr 13 oktober

za 14 oktober

vr 20 oktober

za 21 oktober

do 2 november

vr 3 november

za 4 november

do 9 november

vr 10 november

za 11 november

do 16 november

za 18 november

zo 19 november

21.00 uur

21.00 uur

21.00 uur

20.15 uur

20.00 uur

20.15 uur

20.00 uur

20.15 uur

20.15 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.15 uur

15.00 uur

Groningen, De Oosterpoort

Leeuwarden, De Harmonie

Utrecht, TivoliVredenburg

Groningen, De Oosterpoort

Drachten, De Lawei

Utrecht, TivoliVredenburg

Assen, Theater DNK

Leeuwarden, De Harmonie

Groningen, De Oosterpoort

Emmen, Atlastheater

Drachten, De Lawei

Assen, Theater DNK

Groningen, De Oosterpoort

Utrecht, TivoliVredenburg
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Dweezil Zappa’s 
Orchestral 
Favorites

In het najaar staat er een bijzonder concert 

rondom een enorme muzikale vernieuwer op het 

programma. Zappa (1940 - 1993) laat zich niet 

vangen in één omschrijving, programma, boek of 

documentaire. Autodidact, workaholic met een 

enorme passie voor muziek, commentator van 

politieke en maatschappelijke ontwikkelingen, 

vrijdenker, ilmmaker, tekstschrijver, producer, 

gitarist, bandleider, zakenman, vader, echtgenoot, 

vriend, soms vijand maar bovenal…componist. Het 

NNO brengt - in samenwerking met NTR/CoLive! - 

een aantal Nederlandse premières van belangrijke 

orkestwerken van de componist. Oudste zoon 

Dweezil Zappa speelt in het concert een belangrijke 

rol als gitaarsolist. Als je van Zappa houdt, mag je 

deze unieke uitvoering beslist niet missen. Maar 

ook voor liefhebbers van rock, experimentele 

en eigentijdse klassieke muziek belooft het een 

interessante avond te worden. 

do 30 november

vr 1 december

20.15 uur

20.15 uur

Groningen, De Oosterpoort 

Utrecht, TivoliVredenburg

Groot symfonisch 

Première

Inleiding door Huib Ramaer in Groningen

john adams Slonimsky’s Earbox
f. zappa   Bob in Dacron and Sad Jane
f. zappa  G Spot Tornado 
f. zappa  Peaches en Regalia
steve vai  here’s Still Something Dead in Here
dweezil zappa  Truth 
dweezil zappa Marmux Buhdarux
dweezil zappa  Nieuw stuk (wereldpremière) 
f. zappa   Watermelon in Easter Hay

dirigent Hans Leenders
gitaar  Dweezil Zappa
presentator Co de Kloet

Pianist, cabaretier en muziekkenner Mike Boddé - onder 

meer bekend van de Mike & Thomas show en als sidekick van 

Paul Witteman - laat het publiek door zijn ogen en oren naar 

muziek kijken én luisteren. Als verteller, pianist en zanger 

‘leert’ hij de luisteraar op een nieuwe en verhelderende manier 

genieten van muziek die zoveel mensen na aan het hart ligt. 

Wat maakt Mozart zo herkenbaar? En wat maakt Bach tot 

Bach? En hoe zit dat precies met Ravel? Oftewel: wat is het 

DNA of liever: de handtekening van de componist? Geen 

musicologische verhandeling, geen ingewikkeld college, 

maar een vermakelijk en informatief programma zoals we dat 

van Mike Boddé gewend zijn. Hij is de professor; het orkest is 

zijn database. 

I.s.m. met Prins Claus Conservatorium

dirigent  Hans Leenders 
piano /   Mike Boddé
presentator

vr 24 november

za 25 november

20.15 uur

20.15 uur

Groningen, De Oosterpoort

Utrecht, TivoliVredenburg

Door de ogen van 
Mike Boddé
Avondje klassiek
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NNO speelt 
games

Het NNO, het Noord Nederlands Concert Koor en solisten 

nodigen u uit voor instrumentaal vuurwerk, grandioos 

koorwerk en bloedstollend mooie solo’s. Het oratorium 

Messiah (1741) van Händel - met het overbekende 

Hallelujakoor - wordt vaak rond kerst of pasen uitgevoerd. 

Händel rijgt korte Bijbelpassages uit het Oude en Nieuwe 

Testament aan elkaar. In drie delen zijn we getuige van 

de aankondiging en geboorte van Christus, de kruisiging, 

opstanding en hemelvaart en uiteindelijk zijn wederkomst en 

heerschappij op aarde. Händel koos bewust voor eenvoudige, 

Engelse teksten. Hij was Duitser, maar bracht een groot deel 

van zijn leven in Engeland door en vond het belangrijk dat 

zijn werk ook voor de lagere sociale klassen begrijpelijk en 

aantrekkelijk was. Daar komt bij dat Messiah geen typische 

kerkmuziek is. Händel was bovenal operacomponist en dat 

is goed te horen. Messiah zit boordevol pakkende melodieën 

en menselijke emoties. Geen wonder dat er nog altijd een 

breed publiek - kerkelijk of niet - naar dit stuk komt luisteren; 

precies zoals Händel dat graag wilde. 

händel  Messiah

dirigent Pieter-Jelle de Boer
sopraan  Kristina Bitenc
mezzo sopraan Esther Kuiper
tenor  Colin Balzer
bas  Andreas Wolf
koor  NNCK

In december staat traditiegetrouw Mahler op het NNO-

programma. Dit seizoen is het de beurt aan de Zesde 

Symfonie. Op het podium ziet u veel strijkers, blazers en een 

indrukwekkende verscheidenheid aan slagwerkinstrumenten, 

zoals pauken, een reusachtige hamer, trommen, klokken, 

celesta, koebellen en een xylofoon. De orkestbezetting doet 

terecht vermoeden dat er iets groots te gebeuren staat. 

Alhoewel Mahler in het eerste deel zoete beelden van het 

platteland oproept, hangt er onmiskenbaar onheil in de 

lucht. Het tweede deel ademt zelfs een weldadige rust uit. 

Maar dan komt het! Vanaf deel drie groeit de wanhoop en 

wordt toegewerkt naar een dramatische inale. Had Mahler 

het zwaar toen hij deze symfonie, bijgenaamd De Tragische, 

schreef? Nee, integendeel. Hij was succesvol als dirigent 

en had een dochtertje met de mooiste vrouw van Wenen. 

Toch zou dit geluk van korte duur zijn en wellicht voorvoelde 

Mahler dat. De immens luide hamerslagen tegen het eind 

voorspellen de triomf van het Noodlot. Kort na de première 

werd Mahler ontslagen als dirigent van de Weense Opera, 

stierf zijn dochter, bleek hij een ongeneeslijke hartkwaal te 

hebben en ontdekte hij dat zijn vrouw Alma hem bedroog. 

Maar laat u zich door al dit onheil vooral niet afschrikken. De 

Zesde is Mahlers meest persoonlijke symfonie en daarmee 

volgens velen zijn allermooiste en wordt gezien de enorme 

orkestbezetting en moeilijkheidsgraad niet heel vaak gespeeld. 

Een monumentaal werk, dat u eigenlijk niet zou mogen 

missen… I.s.m. Prins Claus Conservatorium in Groningen en 

het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

mahler  Symfonie nr.6 

dirigent Antony Hermus

Dit najaar onthullen we een voor het grote publiek 

onontdekte schat: de wereld van gamemuziek. Je zou het 

niet verwachten maar de vele games van vandaag de dag 

bevatten eeuwen aan klassieke muziek. Vroeger kwamen er 

elektronisch geprogrammeerde klanken uit de spelcomputer 

of pc, nu zijn het strijkers en blazers die de boventoon voeren. 

Orkesten spelen anno 2017 een belangrijke rol in de game-

industrie en dat verdient aandacht. Sinds de eerste op maat 

gemaakte soundtracks voor computerspellen is de kwaliteit 

ervan alleen maar toegenomen. Deze concertserie met 

muziek uit hedendaagse games is een ode aan de 

opmerkelijkste composities, de componisten, hun 

inspiratiebronnen én avontuurlijke ontwikkelaars. 

Zij erkenden de toegevoegde waarde van symfonisch 

werk in games en boekten er succes mee.

o.a.
bruce broughton Main theme: 
   Heart of darkness 
tsjaikovski  Symfonie nr. 6, deel 1: Destiny 
curry   Finding the Pattern: 
   Everybody’s gone to the Rapture
przybylowicz  Geralt of Rivia: he Witcher 3 

dirigent  Etienne Siebens
presentator  Rami Ismail

Groot symfonisch

Inleiding door Thiemo Wind in Drachten en Groningen

Koor & solisten

do 7 december

vr 8 december

za 9 december

vr 15 december

za 16 december

wo 20 december

do 21 december

vr 22 december

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

20.15 uur

20.15 uur

21.00 uur

21.00 uur

21.00 uur

Drachten, De Lawei

Assen, Theater DNK

Groningen, De Oosterpoort

Leeuwarden, De Harmonie 

Groningen, De Oosterpoort

Groningen, De Oosterpoort

Leeuwarden, De Harmonie

Utrecht, TivoliVredenburg

Kerstconcert 
zesde symfonie 
van Mahler

Groot symfonisch

Bucketlist concert

Inleiding door Thiemo Wind

Groot symfonisch

Messiah van 
Händel
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Nieuwjaarsconcert 
met operaster 
Lenneke Ruiten

Valentijnsconcert 
met de mooiste 
ilmmuziek

Doornroosje 
door Noortje Herlaar

In de eerste weken van het nieuwe jaar is Lenneke Ruiten, 

één van de meest succesvolle Nederlandse sopranen van 

dit moment, te gast bij het NNO. Zij zingt onder andere de 

Waanzinaria uit Lucia de Lammermoor van Donizetti, de 

Klokjesaria uit Lakmé van Delibes en de aria Glitter and be 

Gay uit Candide van Bernstein. De aria’s worden afgewisseld 

met feestelijke orkeststukken van Händel en Johann Strauss. 

Lenneke Ruiten trad eerder op bij bekende orkesten als de 

Wiener Philharmoniker en de Staatskapelle Dresden en 

schitterde in opera’s in het Theater an der Wien, de Stopera en 

op het Festival van Salzburg. In 2015 vertolkte ze de hoofdrol 

in een Mozart-opera in het prestigieuze operahuis La Scala 

in Milaan. De Corriere della Sera, één van de meest gelezen 

kranten van Italië, prees haar fabelachtige vocale reikwijdte 

en haar kwaliteiten als dramatisch én coloratuursopraan. 

Dat bezorgde haar een ovationeel applaus en opnieuw een 

contract. In de zomer van 2017 vertolkt Lenneke de rol van 

Konstanze in Die Entführung aus dem Serail van Mozart. 

Het Nieuwjaarsconcert is een unieke gelegenheid om dicht bij 

huis een live optreden van deze supersopraan bij te wonen. 

Op zoek naar het perfecte Valentijnsgeschenk? Neem uw 

geliefde mee naar de concertzaal. Geen betere manier om in 

een romantische stemming te komen dan met opwindende 

en sensuele ilmmuziek, live gespeeld door het NNO. 

Het programma begint met een paar opwarmers: een mars 

van Rossini die Stanley Kubrick in A Clockwork Orange 

gebruikte en de swingende muziek van Leonard Bernstein 

voor On the Town, de ilmklassieker met Frank Sinatra 

en Gene Kelly. Romantische klanken zijn altijd goed voor 

kippenvel, bijvoorbeeld het wonderschone Adagietto uit de 

Vijfde symfonie van Mahler in Death in Venice. Ook heerlijk 

meeslepend is de vioolmuziek van componist Mascagni in de 

boksilm Raging Bull met Robert de Niro. Bij een zinderende 

inale past natuurlijk maar één stuk. Did you ever do it on the 

Boléro? vraagt Bo Derek in de ilm aan Dudley Moore. 

De avond wordt gepresenteerd door acteur en regisseur Harry 

Piekema, bekend van zijn rol als supermarktmanager in de 

commercials van Albert Heijn. 

rossini  La Gazza ladra: Ouverture
bernstein On the Town: hree Dance Episodes
mahler  Symfonie nr.5: Adagietto
saint-saëns Uit Symfonie nr.3, deel 2
offenbach Orpheus in der Unterwelt: Can-can
bach  Toccata en fuga 
mascagni Cavalleria Rusticana: 
  Intermezzo sinfonico
ravel  Bolero

dirigent Christian Baldini
presentator  Harry Piekema

In dit familieconcert voor jong en oud spelen zangeres en 

actrice Noortje Herlaar en het NNO het beroemde sprookje 

Doornroosje. Als verteller neemt Noortje de luisteraars mee 

naar een 17e-eeuws koninklijk hof, waar edelen en feeën het 

doopfeest van het prinsesje Aurora bijwonen. De vrolijke 

stemming slaat snel om als de slechte fee Carabossa de 

feestzaal betreedt. Omdat zij niet was uitgenodigd, straft zij 

de koning en koningin door een vloek over het prinsesje uit te 

spreken. Op haar zestiende verjaardag zal Aurora zich prikken 

aan een spinnenwiel en sterven. Gelukkig weet de goede 

Seringenfee de vloek te verzachten; Aurora zal niet sterven, 

maar honderd jaar slapen, tot een prins haar wakker kust. 

Het orkest speelt de mooiste melodieën uit de balletmuziek 

Doornroosje van de Russische componist Tsjaikovski. Het is 

een feest om te horen hoe goed de muziek past bij de goede en 

kwade sprookjesiguren die Noortje Herlaar ten tonele voert. 

dirigent Christian Baldini
verteller Noortje Herlaar

Groot symfonisch

Groot symfonisch

Topsopraan

Familieconcert

6+

händel   Uit Watermusic: Appendix 1  
  Uit Giulio Cesare: Da tempesta
donizetti  Uit Lucia di Lammermoor: 
  De Waanzinaria 
rossini  Ouverture La Scala di Seta 
délibes  Klokjesaria
abreu  Tico Tico
verdi  Uit Macbeth: balletmuziek 
  Uit La Traviata: E Strano
strauss jr  Ritter Pazman: Czardas Eljen a Magyár 
bernstein  Glitter and be gay
 
dirigent Damian Iorio
sopraan  Lenneke Ruiten

do 4 januari

vr 5 januari

za 6 januari

zo 7 januari

wo 10 januari

do 11 januari

vr 12 januari

za 13 januari wo 14 februari

za 17 februari

zo 18 februari

20.15 uur

20.00 uur

20.00 uur

11.30 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.15 uur

20.15 uur 20.15 uur

15.00 uur

11.00 uur

Groningen, De Oosterpoort

Drachten, De Lawei

Assen, Theater DNK 

Meppel, Ogterop

Stadskanaal, Geert Teis

Emmen, Atlastheater

Leeuwarden, De Harmonie

Winschoten, De Klinker Amsterdam, Concertgebouw

Groningen, De Oosterpoort

Amsterdam, Concertgebouw
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Jackson. Bernstein was een grote fan van de ‘king op pop’, 

die hij uitnodigde voor een klassiek concert. Nooit eerder 

was Michael Jackson bij een symfonieorkest geweest, maar 

hij vond het sensationeel. Het NNO speelt een symfonische 

bewerking van Jacksons hits Beat it en Thriller. Na de pauze 

klinken nog Stravinsky en Ravel, die met hun gedurfde 

klankkleuren en ritmes van grote invloed op de componist 

Bernstein zijn geweest en van wie hij als dirigent en pianist 

veel stukken heeft uitgevoerd.

Donateursconcert

Jaarlijks werft het NNO Fonds extra gelden, onder andere 

voor de aanschaf van instrumenten, jeugdeducatie en 

zorgprojecten. Steunt u het NNO Fonds met meer dan 

€ 60,-? Dan heeft u recht op een vrijkaart voor dit concert, 

in Groningen of Leeuwarden. Ook donateur worden? Kijk op 

www.nno.nu of neem telefonisch contact met ons op.

Requiem 
van Verdi

100 jaar 
Leonard 
Bernstein 
Grenzeloze lust 
voor muziek

De Latijnse dodenmis heeft veel componisten tot hun mooiste

en meest aangrijpende muziekstuk geïnspireerd, zo ook 

Verdi. Best bijzonder, want hij was waarschijnlijk niet eens 

gelovig. Maar alleen in verheven taal kon hij het immense 

verdriet vangen dat hij voelde bij het overlijden van twee 

dierbare vrienden: de schrijver en humanist Manzoni en de 

beroemde componist Rossini. Alles in het Requiem verraadt 

dat Verdi in de eerste plaats operacomponist was. Het werk 

heeft diezelfde dramatische contrasten, krachtige ritmes en 

gepassioneerde melodieën. Ook de solopartijen vragen om 

echte operazangers. Een dirigent uit zijn tijd noemde het 

koorwerk heel treffend Verdi’s laatste opera in kerkgewaad. 

Met het Dies Irae, het openingsdeel over de Dag des Oordeels, 

roept Verdi gelijk al de angstaanjagende sfeer op die in het 

hele werk blijft doorklinken. Stap voor stap werkt hij toe naar 

een ijzingwekkende roep om verlossing: ‘Libera me - Bevrijd 

mij Heer, van de eeuwige dood’. Om met de grote componist 

Brahms te spreken: alleen een genie kan zulke muziek 

componeren. Eigenlijk een concert dat iedereen een keer in 

zijn leven zou moeten zien en vooral: ervaren.

verdi  Requiem

dirigent Eivind Gullberg Jensen
sopraan  Catherine Naglestad
mezzo sopraan Lilli Paasikivi
tenor  Peter Lodahl
bas  Oleg Tsibulko
koor  NNCK

In 2018 is het precies 100 jaar geleden dat Leonard Bernstein 

ter wereld kwam. Succesvolle Broadwaymusicals zoals 

West Side Story en fenomenale orkestwerken hebben hem 

onsterfelijk gemaakt. Bernstein, bij de Amerikanen beter 

bekend als Lenny, mag gerust de ontwerper van typisch 

Amerikaanse klassieke muziek worden genoemd. Ongekend 

populair was hij, als dirigent van de grootste orkesten ter 

wereld en bevlogen pleitbezorger van muziek van alle tijden en 

stijlen, waaronder ook niet-klassieke genres als jazz, Latijns-

Amerikaans en pop. In drie orkeststukken hoort u de grote 

grensvervager die Bernstein was. Prelude, Fugue and Riffs, 

met een spectaculaire klarinetsolo, is pure bigbandmuziek. 

Ook in Three dance episodes uit de musical On the Town trekt 

hij zich niets aan van grenzen tussen klassiek en jazz. Met een 

geheel ander taboe rekent hij af in de aria Glitter and be Gay 

uit de opera Candide, het was zijn muzikale coming out.

Het NNO combineert Bernstein met componisten door wie 

hij zich liet beïnvloeden, voor wie hij grote bewondering had 

en/of voor wie hij een belangrijke wegbereider is geweest. 

Van zijn goede vriend Aaron Copland speelt het NNO Fanfare 

for the common man, een eerbetoon aan de gewone man 

die in oorlogen het vuile werk opknapt. Het stuk klonk 

onder andere bij de eerste inauguratie van Obama, de 

verkiezingszege van Trump, de opening van het 9/11 Museum 

in Manhattan en de landing van spaceshuttle Endeavour. 

Van avant-garde componist George Antheil hoort u de Jazz 

Symphony. Enorm speelse muziek met grappige effecten, 

typisch voor de ‘roaring twenties’ waarin componisten voor 

het eerst experimenteerden met de mix van jazz en klassiek. 

Een opvallende naam op het programma is die van Michael 

Groot symfonisch

Inleiding in Drachten en Groningen, door Merlijn Kerkhof

Topsolisten

Groot symfonisch

Inleiding in Groningen en Leeuwarden, door Huib Ramaer

copland  Fanfare for the common man
ives  he Unanswered Question
antheil  A jazz symphony
jackson  Jackson Symphonic
bernstein Prelude, Fugue and Rifs
stravinsky Greeting Prelude
bernstein On the Town: hree Dance Episodes
bernstein Candide: Glitter and be gay
ravel  Daphnis en Chloé: Suite nr.2

dirigent Antony Hermus
sopraan  Alexandra Flood
piano  Anastasia Goldberg
klarinet  Rob van der Vlugt

do 22 februari

vr 23 februari

za 24 februari

do 8 maart

vr 9 maart

za 10 maart

Drachten, De Lawei

Assen, Theater DNK  

Groningen, De Oosterpoort

Groningen, De Oosterpoort

Utrecht, TivoliVredenburg

Leeuwarden, De Harmonie

20.00 uur

20.00 uur

20.15 uur

20.15 uur

20.15 uur

20.15 uur
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Oost-Europese 
romantiek met Wibi 
Soerjadi 

Fryske 
Matthäus 
Passion

Dvořák en Tsjaikovski, de titanen van de Oost-Europese 

Romantiek, hebben elkaar een paar keer ontmoet en 

onderhielden een intensieve correspondentie. Het NNO 

brengt de vrienden graag weer eens bij elkaar, en voegt 

daar concertpianist Wibi Soerjadi aan toe. In 1893, het jaar 

waarin Tsjaikovski stierf, ging in New York de Negende 

symfonie van Dvořák in première. De Tsjechische componist 

verbleef drie jaar in Amerika, waar hij op verzoek van de 

National Conservatory of Music een basis legde voor een 

eigen nationale muziek voor het land. De meest geschikte 

grondstof was volgens Dvořák de muziek van Indianen en 

zwarte Amerikanen. In de Negende, die hij 400 jaar na 

Columbus’ ontdekking van Amerika toepasselijk de Nieuwe 

Wereld noemde, is deze muziek zeker te herkennen. Maar ook 

de volksmuziek van Bohemen klinkt er volop in door. Dvořák 

had heimwee naar de oude wereld. Het Eerste pianoconcert 

van Tsjaikovski beleefde zijn première eveneens in Amerika. 

De beroemde pianist Nikolaj Rubinstein, aan wie Tsjaikovski 

het concert in 1874 als eerste had voorgespeeld, vond het 

waardeloos, onspeelbaar en in elkaar gelanst. Ook pers en 

publiek moesten er even aan wennen. Maar al na een paar 

jaar was iedereen - inclusief Rubinstein! - dolenthousiast over 

de meeslepende melodieën en de virtuoze pianopartij, die 

ditmaal door Wibi Soerjadi ten gehore zal worden gebracht. 

tsjaikovski Concert voor piano en orkest nr.1 
dvořák  Symfonie nr.9 

dirigent Rossen Gergov
piano  Wibi Soerjadi

Het NNO grijpt Leeuwarden Fryslan 2018 aan om vaker 

in Friesland te spelen. In lijn met de Matthaus traditie en 

speciaal voor Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad 2018 

brengt het NNO de Matthäus Passion in het Fries. De Duitse 

tekst is in opdracht van het NNO vertaald door componist 

en tekstschrijver Peter Sijbenga. “In woordbeeld en inhoud 

blijf ik zo dicht mogelijk bij de originele tekst”, legt hij uit. 

“Maar soms is vertalen een beetje verminken. Als ik er met 

een letterlijke vertaling niet helemaal uitkom, kies ik voor 

het handhaven van versmaat en rijm en ga ik op zoek naar 

woorden en zinnen die het best passen bij de betekenis en 

gevoelswaarde.” De Friese taal leent zich volgens Sijbenga 

uitstekend voor een vertaling uit het Duits. “Het Fries ligt 

qua lenigheid in klank vaak dichter bij het Duits dan het 

Nederlands. Door de regelmatig voorkomende tweeklank zit 

er een prettige elasticiteit in de klinkers. Ook kent het Fries 

vaak dezelfde woordvolgorde als het Duits. Zo laat het Duitse 

‘etwas sehen können’ zich in het Fries vertalen als ‘wat sjen 

kinne’, terwijl dat in het Nederlands ‘iets kunnen zien’ wordt.” 

De partituur met Friese tekst is voor het concert verkrijgbaar.

Groot symfonisch

Topsolist

Inleiding door Ebo Reitsma 

Groot symfonisch

Inleiding door Thiemo Wind

Koor & solisten

bach  Matthäus Passion 

dirigent Reinhard Goebel
evangelist Benjamin Glaubitz
jezus  Maarten Koningsberger
sopraan  Johannette Zomer
alt  Cécile van de Sant
tenor  Mark Omvlee
bas  Georg Gädker
koor  NNCK
kinderkoor Martini Jongenskoor Sneek 

             * Kijk voor start kaartverkoop op nno.nu

di 13 maart

di 3 april

wo 4 april

do 22 maart

vr 23 maart

za 24 maart

di 27 maart

do 29 maart

vr 30 maart

20.00 uur

20.00 uur

20.15 uur

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

19.30 uur

Emmen, Atlastheater

Stadskanaal, Geert Teis

Meppel, Ogterop

Leeuwarden, De Harmonie

Dokkum, St.Martinuskerk*

Harlingen, Grote Kerk*

Drachten, De Lawei

Groningen, De Oosterpoort

Sneek, Theater Sneek

Der Fliegende 
Holländer

De opera Der Fliegende Holländer is een absolute must voor 

diegenen die genoten hebben van Der Ring des Nibelungen 

of Tristan und Isolde van de Reisopera. Componist / librettist 

Richard Wagner vond voor dit volbloed muziekdrama inspiratie 

in de bekende sage over de kapitein op zijn spookschip, die 

gedoemd is tot in de eeuwigheid over de wereldzeeën te 

zwerven. Alleen de eeuwige trouw van een vrouw kan de vloek 

opheffen. De jonge Senta wil zich, hoewel zij verloofd is met 

jager Erik, opofferen voor de vervloekte zeeman. Wanneer hij 

twijfelt aan haar oprechte trouw springt zij in wanhoop van 

de rotsen en daarmee verbreekt zij alsnog de vloek die hem 

gevangen hield. Wagner toont in deze opera zijn fascinatie 

voor de verlossing van de mens door de liefde. 

Nederlandse Reisopera

Inleiding

wagner  Der Fliegende Holländer:  
  Opera in 3 akten

dirigent Benjamin Levy

vr 20 april

zo 22 april

di 24 april

do 26 april

do 3 mei

di 8 mei

di 15 mei

vr 18 mei

vr 25 mei

zo 27 mei

do 31 mei

za 2 juni

do 7 juni

za 9 juni

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.00 uur

20.15 uur

20.00 uur

20.15 uur

20.00 uur

20.00 uur

19.30 uur

20.00 uur

20.15 uur

20.15 uur

Enschede, Wilminktheater

Breda, Chassé Theater

Den Haag, Zuiderstrandtheater

Den Haag, Zuiderstrandtheater

Utrecht, Stadsschouwburg

Rotterdam, Rotterdamse Schouwburg

Maastricht, ‘t Vrijthof

Groningen, Stadsschouwburg

Amsterdam, Koninklijk Theater Carré

Amsterdam, Koninklijk Theater Carré

Zwolle, Theater De Spiegel

Apeldoorn, Orpheus

Leeuwarden, De Harmonie

Arnhem, Stadstheater

28 29



Het festivalseizoen 
is weer geopend!

Ook dit jaar gaat het NNO een rijk festivalseizoen tegemoet, dit 

vrijwel geheel in het kader van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 

2018. We trappen af op 27 januari, waar we een bijdrage 

leveren aan de oficiële opening van het culturele jaar. Op 11 

mei treden we samen met Percossa op, tijdens het European 

Youth Music Event in Sneek. Op 1 juni kunt u tijdens het 

Festival Oranjewoud genieten van werken van Prokofjev, met 

op de viool ‘wonderkind’ Noa Wildschut. Net als in voorgaande 

jaren sluiten we het festivalseizoen af met een optreden in 

Leeuwarden op City Proms en op Landgoed Lauswolt. 

Houd www.nno.nu in de gaten voor het volledige programma. 
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Slagwerker Menno Bosgra dankt zijn crotales aan het NNO Fonds: 
“De middelen uit het fonds zijn geen extraatje, maar pure noodzaak.”

Voor instrumenten, jeugdeducatie en zorgprojecten zijn we 

volledig afhankelijk van de steun van donateurs, bedrijven 

en fondsen. Wilt u donateur worden, of het NNO opnemen 

in uw testament?

Het NNO Fonds

Onze enthousiaste Vriendenvereniging telt al bijna 2.700 

leden. Dankzij hun inanciële bijdrage is er ruimte voor 

speciale projecten zoals muziekeducatie gericht op jongeren 

en kamermuziek. Komt u graag naar onze concerten? 

Al vanaf € 30,- per jaar bent u Vriend. 

Op 19 oktober 2017 organiseert het NNO het Symfonisch 

Gala in De Oosterpoort in Groningen. Reserveer een tafel 

voor 10 personen à € 3.500,- excl. BTW en geniet samen 

met uw relaties van een feestelijke, muzikale én culinaire 

beleving op topniveau. 

Vrienden voordeel
als nieuwe Vriend 
ontvangt u:

• Twee kaarten voor de prijs van één bij het 

jaarlijkse Vriendenconcert.

• Eenmalig welkomstgeschenk:

twee vrijkaarten voor een NNO-concert 

naar keuze (mits niet uitverkocht).

• De Vriendennieuwsbrief met achtergrond-

informatie en aanbiedingen.

• Korting op de meeste concerten uit 

de kamermuziekserie.

• Als eerste de seizoensbrochure in de bus.

Dankzij het NNO Fonds en de bijdrage van Stichting Beringer 
Hazewinkel kunnen topsolisten als Daniel Müller-Schott 
worden aangetrokken. 

Violiste Justyna Mrozek speelt met haar NNO-collega’s op een basis-
school. “Muziek maakt veel los bij jong en oud”. 

Het gala is niet alleen een mooie kans om de band met uw relaties te 
versterken; dankzij uw bijdrage sponsort u tevens het NNO.

Steun het 
Noord 
Nederlands 
Orkest

Dankzij onze betrokken Vriendenvereniging speelt het NNO kamer-
muziek, veelal op de meest idyllische plekjes in de regio.

Zullen we 
vrienden 
worden?

Het Symfonisch gala

Als concertsponsor van het NNO steunt u niet alleen het 

orkest en het cultuurklimaat in Noord Nederland, maar 

biedt u zakelijke relaties een écht bijzondere avond uit. 

Word concertsponsor

U kunt het werk van onze 
musici en dirigenten op vele 
manieren ondersteunen. 

Kijk voor meer informatie op 
nno.nu of bel met 050-3695800.

Het ensemble van het NNO speelt – dankzij de steun van GasTerra - 
in verpleeg- en ziekenhuizen, waar muziek een welkome aleiding is. 
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Inleiders van het 
Noord 
Nederlands 
Orkest

Educatie
Move it!!

Bezoek onze
Openbare 
repetities

Talentontwikkeling staat ook komend seizoen weer 

hoog op onze agenda. Samen met Club Guy and Roni 

én 60 jongeren van het VMBO uit Winschoten maken 

we een voorstelling, op soundtracks van bekende 

ilms en series zoals Harry Potter, James Bond, The 

Flight to Neverland en The Pirates of the Caribbean. 

Na tien weken repeteren staan de jongeren in de 

spotlights op het podium in de grote zaal van de 

Oosterpoort, samen met een orkest van 70 musici. 

Met het project werken we aan zelfvertrouwen, het 

vermogen om samen te werken en het vergroten van 

de belevingswereld van jongeren.

Het NNO verzorgt in de lunchconcertserie van 

De Oosterpoort een aantal openbare repetities in 

de Grote Zaal op woensdag van 12.00 - 12.30 uur. 

De dirigent repeteert met het NNO een deel uit het 

concertprogramma van die week. De toegang is 

gratis en u hoeft niet te reserveren. We nodigen u 

van harte uit om de volgende repetities bij te wonen: 

woensdag 18 oktober
John Axelrod 

woensdag 15 november
Antony Hermus 

woensdag 13 december
Antony Hermus 

woensdag 21 februari
Eivind Gullberg Jensen 

woensdag 7 maart
Antony Hermus 

Om de beleving rondom een concert nog completer te maken, 

organiseren we voorafgaand aan diverse concerten een inleiding. 

De inleidingen worden door vele trouwe luisteraars bezocht, omdat 

de achtergronden rondom componisten, solisten en muziekstukken 

de concerten vaak nog meer diepte geven. Dit seizoen hebben we vijf 

verschillende kenners op het programma. Iedere inleider heeft zijn of 

haar eigen specialisme. Graag stellen wij ze aan u voor:

Ebo Reitsma

Ebo Reitsma organiseert verschillende cursussen, lezingen en 

introducties in de klassieke muziek. Het cursusmateriaal varieert van 

een snuffelcursus tot muziek uit de 20e eeuw of zelfs een introductie in 

orkestinstrumenten. Ebo volgde na jarenlang werkzaam te zijn geweest 

in de architectuur en stedenbouw de opleiding Schoolmuziek aan het 

Conservatorium in Groningen. Op zijn website 'Muziek: begrijpt u het?' 

vindt u het volledige aanbod en kunt u Ebo benaderen voor een cursus 

op maat.

Thea Derks 

Thea Derks studeerde Engels en Muziekwetenschap. In 1996 voltooide 

zij cum laude haar studie musicologie aan de Universiteit van 

Amsterdam. Thea schrijft voor verschillende tijdschriften en websites, 

waaronder cultureelpersbureau.nl. Voor deze site interviewde Thea het 

directietalent Han-Na Chang, die haar debuut maakte in Nederland bij 

het NNO. Ook schreef Derks de biograie 'Reinbert de Leeuw, 

mens of melodie'.

Thiemo Wind

Thiemo Wind studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht, 

hobo aan het Utrechts Conservatorium en blokluit aan het Hilversums 

Conservatorium. In 2006 promoveerde hij op het proefschrift Jacob 

van Eyck en de anderen – Nederlands solorepertoire voor blokluit in 

de Gouden Eeuw. Artikelen van zijn hand verschenen in internationaal 

gezaghebbende musicologische tijdschriften en encyclopedieën. 

Meer dan twintig jaar was Thiemo muziekredacteur van De Telegraaf. 

Tegenwoordig is hij werkzaam als zelfstandig muziekpublicist en lid van 

de artistieke commissie bij de Nederlandse Bachvereniging. 

Huib Ramaer

Musicoloog Huib Ramaer is van alle markten thuis. Zo presenteert 

hij, schrijft hij over muziek én verzorgt hij komend seizoen inleidingen 

bij het NNO. Daarnaast doceert hij muziekgeschiedenis aan de 

interfaculteit en de Master Muziekprogrammering van de Hogeschool 

voor de Kunsten ArtEZ. Dit jaar schoof Huib nog aan bij Podium 

(NPO, mei 2016) om te vertellen over de Franse componist en pianist 

Erik Satie.

Merlijn Kerkhof 

Merlijn Kerkhof (1986) is schrijver, journalist en muziekcriticus voor de 

Volkskrant. Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd als presentator. 

Eerder was hij redacteur en columnist van nrc.next. Hij studeerde 

muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht en voltooide een master 

journalistiek aan de Universiteit van Amsterdam. In september 2016 

verscheen zijn eerste boek: Alles begint bij Bach. Wat je moet weten 

over klassieke muziek (uitgeverij Thomas Rap).

Bekijk op nno.nu wanneer er inleidingen zijn en 
wie de inleiding verzorgt. De inleidingen zijn in het 
Nederlands en doorgaans gratis toegankelijk (in Assen 
€ 1,50). De inleidingen zijn een uur voor aanvang van 
het concert (Groningen 19.00 uur) en vinden meestal 
plaats in een aparte ruimte in de theaters. 
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Noord Nederland
Kaartverkoop 
en prijzen

Groningen, De Oosterpoort

Onderstaand vindt u een overzicht van de concerten in De Oosterpoort, de bolletjes voor 

de concerten geven aan in welk abonnement het concert zit. Voor iedereen t/m 29 jaar 

geldt een prijs van € 12,50, alleen geldig op de 2e en 3e rang. De prijzen zijn inclusief 

pauzeconsumptie en garderobe.

U kunt in de NNO-voorverkoop tot 5 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier. 

Vanaf 8 mei kunt u ook via de website van De Oosterpoort, www.de-oosterpoort.nl/nno, 

kaarten bestellen voor de NNO-voorverkoop. Voor e-tickets betaalt u € 1,- per bestelling. 

Als u ervoor kiest de kaarten thuis te laten sturen, brengt De Oosterpoort € 3,- transactie-

kosten per bestelling in rekening. 

Leeuwarden, Stadsschouwburg De Harmonie

De prijzen in De Harmonie zijn inclusief pauzeconsumptie en garderobe. Voor iedereen 

t/m 29 jaar geldt een prijs van € 13,50. 

U kunt in de NNO-voorverkoop tot 5 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier. 

Daarna kunt u kaarten bestellen via www.harmonie.nl of via de kassa van De Harmonie.

Drachten, Schouwburg De Lawei

De prijzen van de NNO-concerten in De Lawei zijn inclusief pauzeconsumptie. 

Voor iedereen t/m 29 jaar geldt een prijs van € 12,50.

U kunt in de NNO-voorverkoop tot 5 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier. 

Daarna kunt u kaarten bestellen via www.lawei.nl of via de kassa van De Lawei. Tot 

en met 17 juni krijgt u op uw bestelling 10% vroegboekkorting (niet in combinatie met 

andere kortingen).

Gouden rang 1e rang 2e rang Pagina

do. 21 september Ede Staal en zijn erfgenamen € 35,50  1 rang, geplaceerd 14

S vr. 29 september Openingsconcert Tsjaikovski & Moessorgki € 43,50 € 35,50 € 25,50 15

do. 12 oktober Canto Ostinato voor symfonieorkest € 35,50  1 rang, geplaceerd 16

S vr. 20 oktober Rollercoaster van absolute topstukken (vriendenconcert) € 43,50 € 35,50 € 25,50 16

do. 9 november Iconische Filmmuziek; met Hadewych Minis € 35,–     1 rang, geplaceerd 17

H  S za. 18 november Schumann en Sjostakovitsj € 43,50 € 35,50 € 25,50 17

vr. 24 november Door de ogen van Mike Boddé € 27,50   1 rang, geplaceerd 18

do. 30 november Dweezil Zappa’s Orchestral favorites € 35,–     1 rang, geplaceerd 19

za. 9 december Messiah van Händel € 48,50 € 40,50 € 29,50 20

H za. 16 december Kerstconcert zesde symfonie van Mahler € 43,50 € 35,50 € 25,50 20

wo. 20 december NNO speelt games € 32,50  1 rang, geplaceerd 21

do. 4 januari Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten € 43,50 € 35,50 € 25,50 24

za. 17 februari Doornroosje - Noortje Herlaar en het NNO € 32,50  1 rang, geplaceerd

€ 10,- t/m 29 jaar
25

za. 24 februari Requiem van Verdi € 43,50 € 35,50 € 25,50 26

H do. 8 maart 100 jaar Leonard Bernstein € 43,50 € 35,50 € 25,50 27

do. 29 maart Fryske Matthäus Passion € 48,50 € 40,50 € 29,50 28

H Vaste gastdirigent Hermus Abonnement 20% korting per concert

S NNO met Solist Abonnement 20% korting per concert

Vrije keuze Abonnement

Kies zes verschillende concerten naar keuze en krijg € 5,- korting per concert 

(concerten besteld in een abonnement tellen hierbij niet mee). 

Vul zes of meer concerten in op het bestelformulier en de korting 

wordt automatisch verrekend.

min. € 30,– korting

Prijs Pagina

vr. 13 oktober Canto Ostinato voor symfonieorkest € 32,50 16

za. 4 november Iconische Filmmuziek; met Hadewych Minis € 32,50 17

vr. 15 december Kerstconcert zesde symfonie van Mahler € 37,– 20

do. 21 december NNO speelt games € 32,50 21

vr. 12 januari Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten € 33,– 24

za. 10 maart 100 jaar Leonard Bernstein € 33,– 27

do. 22 maart Fryske Matthäus Passion € 38,– 28

Vrije keuze Abonnement

Kies zes verschillende concerten naar keuze en krijg € 5,- korting per concert 

(concerten besteld in een abonnement tellen hierbij niet mee). 

Vul zes of meer concerten in op het bestelformulier en de korting 

wordt automatisch verrekend.

min. € 30,– korting

Prijs Pagina

za. 21 oktober Rollercoaster van absolute topstukken (vriendenconcert) € 32,– 16

vr. 11 november Iconische Filmmuziek; met Hadewych Minis € 31,50 17

do. 7 december Messiah van Händel € 37,– 20

vr. 5 januari Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten € 32,– 24

do. 22 februari Requiem van Verdi € 32,– 26

di. 27 maart Fryske Matthäus Passion € 37,– 28

Vrije keuze Abonnement

Kies zes verschillende concerten naar keuze en krijg € 5,- korting per concert 

(concerten besteld in een abonnement tellen hierbij niet mee). 

Vul zes of meer concerten in op het bestelformulier en de korting 

wordt automatisch verrekend.

€ 30,– korting
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Stadskanaal, Theater Geert Teis

De bolletjes voor de concerten geven het abonnement aan. U kunt in de NNO-voorverkoop 

tot 5 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier, daarna kunt u kaarten bestellen 

via www.theatergeertteis.nl of via de kassa van Theater Geert Teis.

Emmen, ATLAS Theater

De prijzen van de NNO-concerten in het ATLAS Theater zijn inclusief pauzeconsumptie. 

Voor iedereen t/m 18 jaar, cjp-houders en studenten geldt een korting van € 10,-.

U kunt in de NNO-voorverkoop tot 5 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier, 

vanaf 17 mei kunt u kaarten bestellen via www.atlastheater.nl of via de kassa van het 

ATLAS Theater. 

Assen, Theater DNK

De prijzen van de NNO-concerten in Theater DNK zijn inclusief pauzeconsumptie 

en garderobe. 

U kunt in de NNO-voorverkoop tot 5 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier. 

Daarna kunt u kaarten bestellen via www.dnk.nl of via de kassa van Theater DNK. 

Winschoten, Cultuurhuis De Klinker
De prijzen van de NNO-concerten in De Klinker zijn inclusief pauzeconsumptie. 

Vanaf mei kunt u kaarten bestellen via www.indeklinker.nl of via de kassa van De Klinker. 

Hier kunt u tevens terecht voor actuele informatie over de concerten, 

beschikbare kaarten, bijbehorende prijzen en evt. reserveringskosten.

Meppel, Schouwburg Ogterop

De prijzen van de NNO-concerten in Schouwburg Ogterop zijn inclusief pauzeconsumptie.

U kunt in de NNO-voorverkoop tot 5 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier, 

daarna kunt u kaarten bestellen via www.schouwburgogterop.nl of via de kassa van 

Schouwburg Ogterop. 

Sneek, Theater Sneek

De prijs van het NNO-concert in Theater Sneek is inclusief garderobe en exclusief 

pauzeconsumptie.

U kunt in de NNO-voorverkoop tot 5 juni kaarten bestellen via het NNO-bestelformulier, 

daarna kunt u kaarten bestellen via www.theatersneek.nl of via de kassa van 

Theater Sneek. 

Prijzen Pagina

vr. 22 september Ede Staal en zijn erfgenamen € 25,– 14

do. 5 oktober Openingsconcert Tsjaikovski & Sibelius € 25,– 15

wo. 10 januari Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten € 26,– 24

di. 3 april Oost-Europese romantiek met Wibi Soerjadi € 25,- 28

1e rang 2e rang Pagina

K za. 7 oktober Openingsconcert Tsjaikovski & Sibelius € 25,– € 22,50 15

K vr. 10 november Iconische Filmmuziek; met Hadewych Minis € 25,– € 22,50 17

do. 11 januari Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten € 25,– € 22,50 24

K di. 13 maart Oost-Europese romantiek met Wibi Soerjadi € 25,– € 22,50 25

K Serie Klassiek

Een selectie van drie concerten 

€70,- 

incl. pauzedrankje, garderobe en servicekosten

1e rang 2e rang 3e rang Pagina

vr. 6 oktober Openingsconcert Tsjaikovski & Sibelius € 32,50 € 30,50 € 16,25 15

vr. 3 november Iconische Filmmuziek; met Hadewych Minis € 31,– € 29,- € 15,50 17

do. 16 november Schumann en Sjostakovitsj € 32,50 € 30,50 € 16,50 17

vr. 8 december Messiah van Händel € 35,– € 33,- € 17,50 20

za. 6 januari Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten € 36,– € 34,- € 18,- 24

vr. 23 februari Requiem van Verdi € 35,– € 33,- € 17,50 26

Prijzen Pagina

za. 23 september Ede Staal en zijn erfgenamen  € 26,00 14

za. 13 januari Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten € 27,00 24

Prijzen Pagina

wo. 4 oktober Openingsconcert Tsjaikovski & Sibelius € 25,– 15

zo. 7 januari Nieuwjaarsconcert met Lenneke Ruiten € 29,50 24

wo. 4 april Oost-Europese romantiek met Wibi Soerjadi € 25,– 28

Prijzen Pagina

vr. 30 maart Fryske Matthäus Passion € 32,50 28
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L A U S W O L T  Z O M E R C O N C E R T  2 0 1 7

Openluchtconcert

(kinderprogramma aanwezig)

Zondag 2 juli 2017 | 14.30 – 18.00 uur

Bilderberg Landgoed Lauswolt, Beetsterzwaag

kiezen
voor
leeg
zinvol

In een paar minuten inzicht in uw 

arbobeleid met de gratis online 

Goed geregeld check. 

Ga naar: www.arboned.nl/goedgeregeldcheck en ontdek:

• Of u voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

• Welke risico’s u loopt.

• Wat u moet regelen als uw werknemers ziek worden.

Fries
is gewoon
de gevoelige 
snaar raken

WERELDSTERREN
KLASSIEK

2017-2018

DE OOSTERPOORT 

GRONINGEN

KL ASSIEK

VANAF MAANDAG 22 MEI IN DE VERKOOP

e
s

t
o

n
i
a

n
 p

h
i
l

h
a

r
m

o
n

i
c

 c
h

a
m

b
e

r
 c

h
o

i
r

maandag 25 september

Russian Chamber Philharmonic 
St. Petersburg & Mischa Maisky (cello)

maandag 16 oktober

Philippe Jaroussky & Ensemble Artaserse

vrijdag 20 oktober

Noord Nederlands Orkest 
& Daniel Müller-Schott (cello)

zondag 26 november

Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
& Maria João Pires & Julien Libeer

donderdag 25 januari

Tallinn Chamber Orchestra 
& Estonian Philharmonic Chamber Choir

vrijdag 9 februari

Michael Pletnev (piano)

vrijdag 20 april

Koninklijk Concertgebouw Orkest 
& Igor Levit (piano)

maandag 23 april

Gabrieli Consort and Players

zondag 27 mei

Bach Collegium Japan 
o.l.v. Masaaki Suzuki

Als talent en vermogen 
tot ontwikkeling komen

www.hanzevastcapital.nl

Alleen door talent en vermogen zorgvuldig 

te begeleiden, komt het tot volle bloei. Dat 

geldt voor getalenteerde musici net zozeer 

als voor úw vermogen. Hanzevast capital is 

een fi nanciële dienstverlener die zich richt 

op het plaatsen en beheren van niet-beurs-

genoteerde vastgoed- en scheepsfondsen. 

Hanzevast biedt een full service concept op 

een innovatieve en transparante wijze. 
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Altijd bereikbaar voor u 

Arriva Touring 

Bornholmstraat 60 

9723 AZ  Groningen 

 

 (050) 526 02 68 

 touring@arriva.nl

 arrivatouring.nl

 arrivatouring Wij gaan verder...

ARRIVATOURING.NL

Wij bieden maatwerk voor elke 

vervoersvraag. Van een enkele 

rit tot een volledig uitgewerkt 

programma per luxe touringcar, 

naar iedere gewenste bestemming.

Perspectief en 

inspiratie
Kunst en cultuur zijn tijdloos. Toch beïnvloedt de 

tijdgeest de ontwikkeling van de kunsten. Kunst en 

cultuur geven de wereld kleur en dynamiek. Het 

biedt inspiratie en zet aan tot nadenken. Het maakt 

wat los in mensen, waardoor zaken in perspectief 

worden gezet. Daarom verbinden wij graag onze 

naam aan het NNO.

Meer informatie over KPMG?

Telefoon: 050 522 2111

Reint-Willem van Dijk

Sikko Bruinsma

Willemina Feenstra

Ewoud Helmholt

kpmg.nl

www.rottinghuis.nl

Dag, interessante dag!

Trip Advocaten & Notarissen is vriend van de Stichting Jarige Job. 

Wij steunen Jarige Job niet alleen financieel, maar ook op het gebied 

van voorlichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

Astrid van der Boogh (a.v.d.boogh@triplaw.nl of 050-599 79 29) of 

mailen naar regionoord@stichtingjarigejob.nl

IN NEDERLAND KUNNEN JAARLIJKS 

60.000 KINDEREN HUN VERJAARDAG 

NIET VIEREN OMDAT ER THUIS GEEN 

GELD VOOR IS.

Dit kan zo niet langer. Daarom helpt Jarige Job deze kinderen aan 

een leuke dag. Met een cadeau, versiering en traktaties voor op 

school. Steun Jarige Job en trakteer de armste kinderen uit de 

samenleving op een welverdiende verjaardag. 

www.jarige-job.nl

Vraag vrijblijvend naar een prijsopgave!

Hans Brolsma, de betaalbare verhuizer sinds 1931

H A N S  B R O L S M A

VERHUIZINGEN - TRANSPORTEN - PIANOVERVOER - OPSLAG

Verlengde Stationsstraat 72 telefoon: (0511) 44 51 93 e-mail: hansbrolsma@hetnet.nl

 9271 CG Zwaagwesteinde mobiel: (06) 53 75 04 22 www.hansbrolsma.nl
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Noord 
Nederlands 
Orkest
Bedankt haar 
Partners

Sponsoren & partners

Subsidiënten & fondsen

RUSSO ITALIA KLEEDT MET TROTS HET NNO
   |      |   

Het merk Russo Italia is ontstaan uit onze passie voor de Italiaanse kleermakerstraditie. 
Geheel volgens de kunsten van de Sartoria Napoletana maken wij maatwerk, sportieve 
kleding en luxe accessoires. Onze producten worden onder eigen label in kleine 
familieateliers in Italië vervaardigd en zijn exclusief in onze winkel in Haren verkrijgbaar.

Egon en Imma Russo

RAADHUISPLEIN 11B | HAREN (GN) | TEL 050 535 26 32 | RUSSOITALIA.NL



www.nno.nu


