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Toelichting

Drie componisten herdacht
Op 5 december 2020 vond de wereldpremière 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 2014 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 Frans-Vlaamse 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.

Klaagzang om de dood van Ockeghem
Bij de dood van de Frans-Vlaamse componist en zanger Johannes Ockeghem op 6 februari 
1497, nu 525 jaar geleden, kwam een stroom van gedichten en klaagzangen op gang. De 
alom geprezen oude grootmeester van de meerstemmige mis, het motet en het chanson 
werd geëerd door de grote geesten van zijn tijd. Ockeghems leerlingen, destijds allen grote 
toondichters, componeerden op verzoek rouwzangen bij dit historisch verlies: Josquin des 
Prez, Pierre de la Rue, Antoine Brumel en Loyset Compére. Maar ook dichters gedachten hem. 
De dichter Guillaume Cretin schreef een klaagzang waarin hij het betreurde dat een man van 
zulk formaat toch nog vóór zijn honderdste was overleden. Ook de dichter-componist Jean 
Molinet schreef een lamento, Nymphes des bois (nimfen van het bos), dat door de Frans-
Vlaamse Josquin des Prez meesterlijk op muziek werd gezet. Ockeghem heet daar de meester 
die alle middelen van expressie beheerst, maar ook een wijs en geleerd man met grote 
kennis van ‘meetkunde, wiskunde, geometrie, sterrenkunde, maar bovenal muziek.’ Met deze 
klaagzang opent dit herdenkingsconcert. 

Het slotakkoord van Louis Andriessen 
Hierna klinkt het laatste werk dat Louis Andriessen op 81-jarige leeftijd componeerde, May, 
naar Herman Gorters beroemde lentegedicht Mei. Nederlands grootste componist was 
getroffen door de ziekte van Alzheimer, maar kon met hulp van zijn vroegere leerling Martijn 
Padding de orkestratie voltooien en via een videoverbinding getuige zijn van de première 
in het Concertgebouw in Amsterdam op 5 december 2020. Uit de nalatenschap van zijn 
vader Hendrik Andriessen bewaarde Louis een boekje uit 1905 met het epische gedicht Mei 
van Herman Gorter, en hij genoot zeer van het voordragen van het gedicht voor zijn jongste 
compositie. 

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



Het eerbetoon aan Frans Brüggen is subtiel en kort, namelijk slechts vier maten lang, 
wanneer de altblokfluit met trillers en barokke omspelingen uit het orkest opdoemt, maar 
vervolgens in de resterende achttien minuten van het stuk zwijgt. Martijn Padding daarover: 
‘Natuurlijk zijn die maten een hommage aan Frans Brüggen, andere componisten zouden zo’n 
eerbetoon uitmelken, niet Louis. Aanstellerij! Frans steekt even zijn kop door het raam om het 
stuk aan te slingeren. En dat was dan dat.’ Verderop zegt Padding: ‘Het ontroerendst vind ik 
de maten waarin het koor zingt over een trom met een doodsroffel. Huiveringwekkend mooi 
gecomponeerd.’ 

Beroemde dodenmis
Het concertprogramma sluit af met een van de beroemdste dodenmissen, het Requiem van 
Wolfgang Amadeus Mozart. Toen Mozart in oktober 1791 aan zijn Requiem begon, was hij 
volgens de overlevering overspannen en depressief en meende hij dat hij werd vergiftigd. Op 
4 december leefde hij enigszins op en organiseerde hij nog een repetitie van het onvoltooide 
werk. Daarbij nam hij zelf de altpartij voor zijn rekening. Aan zijn leerling Franz Xaver Süssmayr 
gaf hij instructies hoe het Requiem te voltooien. De nacht daarna overleed Mozart, op 5 
december 1791, vijf minuten voor één. Met hem verloor de wereld een van de meest veelzijdige 
toondichters ooit. 

Raadsels rond het Requiem
Sinds Mozart zijn Requiem onvoltooid achterliet is er veel geschreven over de raadsels rond 
het werk. Zoals het mysterie over de geheimzinnige in grijs geklede bode die bij Mozart het 
Requiem kwam bestellen. Dat verhaal werd in 1984 weer verder de wereld in geholpen via de 
geromantiseerde film Amadeus van regisseur Miloš Forman. Terwijl de feiten in elke betere 
Mozartbiografie zijn na te lezen. Het Requim was bestemd voor de wat excentrieke graaf 
Franz Walsegg zu Stuppach (1763-1827), die ter nagedachtenis aan zijn vrouw een Dodenmis 
wilde laten uitvoeren. Weliswaar stonden Mozarts financiën er destijds niet al te rooskleurig 
voor en was zijn gezondheid niet optimaal, uit zijn brieven blijkt niets van gedachten aan de 
eigen dood. Het bewaarde handschrift van Mozarts onvoltooide Requiem wekt ook niet de 
indruk van een bibberende hand van een zieke man. Nee, het schrift is krachtig en vloeiend 
zoals voorheen. Het Requiem (waarschijnlijk alleen de Introitus en het Kyrie) werd voor het 
eerst uitgevoerd op zondag 10 december 1791 als onderdeel van een herdenkingsdienst voor 
Mozart in de Sankt Michaelkerk in Wenen. De door Süssmayr voltooide versie - met naar 
hij beweerde het door hem ‘ingerichte’ Sanctus, Benedictus en Agnus Dei -  klonk voor het 
eerst in 1792. De controverse over Süssmayrs aandeel in het Requiem duurt voort tot de dag 
van vandaag. Volgens recentere inzichten (Robbins Landon, Harnoncourt, Wolff, Moseley) 
zou zeker het Agnus Dei, maar ook het Sanctus en Benedictus, van een artistiek niveau zijn 
dat vele malen hoger is dan wat kleinmeister Süssmayr aan eigen muziek heeft nagelaten. 
Süssmayr was weliswaar in Mozarts nabijheid gedurende een groot deel van 1791, maar hij 
was geen Mozart. Zijn belangrijkste bijdrage heeft vermoedelijk in de instrumentatie gelegen 
en niet in het componeren van volledig nieuwe delen en het voltooien van het Lacrimosa. 
‘Zelfs als Süssmayr door inspiratie van de andere Requiem-delen vleugels had gekregen, dan 
nog ben ik niet overtuigd dat deze delen van zijn hand zijn. Wat mij betreft zijn ze ook van 
Mozart.’ Aldus Nikolaus Harnoncourt. 

Clemens Romijn



Zangteksten

Josquin des Prez - Nymphes des bois
La déploration de la mort de Johannes 
Ockeghem

Tekst: gedicht van Jean Molinet

Requiem aeternam dona eis Domine
et lux perpetua luceat eis.

Nymphes des bois, deesses des fontaines,
Chantres expres de toutes nations,
Changes vos voix fors claires et haultaines
En cris trenchans et lamentations,
Car Atropos tres terrible satrappe
Votre Ockeghem atrappe en sa trappe,
Vray tresorier de musiqe et chef doeuvre,
Doct elegant de corps et non point trappe,
Grant domaige est que la terre le couvre.

Acoultres vous dhabis de doeul,
Josquin Piersson Brumel Comper,
Et ploures grosses larmes doeul,
Perdu aves votre bon pere.

Requiescant in pace.
Amen.

Vertaling:

Geef hen de eeuwige rust, Heer
en moge het eeuwige licht hen beschijnen

Nimfen van het bos, godinnen van de bronnen,
Begaafde zangers uit alle landen,
Verander uw heldere en opgewekte stemmen
In weeklachten en uitroepen van verdriet.
Want de zware lasten van Atropos [de dood]
Hebben onherroepelijk laten bezwijken
Uw Ockeghem, de ware schatmeester der 
muziek,
Die, eens bedekt door de aarde,
Niet meer ontkomt aan de dood.
Kleedt u met rouwgewaden,
Josquin, Brumel, Pierchon, Compère,
En huil vele tranen van verdriet,
Want u hebt uw goede vader verloren.

Rust in vrede. 
Amen.



Louis Andriessen - May

Tekst: delen uit Mei van Herman Gorter (1889)
Vertaling: Paul Vincent 

A new-born springtime and a new-born sound:
I want this song like piping to resound
So often heard at summer eventide
In an old township, by the waterside –
The house was dark, but down the silent road
Dusk gathered and above the sky still glowed,
And a late golden, incandescent flame
Shone over gables through my window-frame.
A boy blew music like an organ pipe,
The sounds all trembled in the air
He roamed across bridges, and by the side
Of the water, went slowly, far and wide,
Like a young bird singing, unaware
Of his own joy in the calm evening air.

Thus I want this song to sound – there’s one
I’d like to light my voice up like the sun
With more than laughter from her soft eyes’ spark.
I feel hands touch and the gentle arc
Of her arm. A dome that’s made of blind light, 
My voice burns within like the yellow flame
Of gas in a glass cage
Hark, there’s a quite new sound:
Ecstatic bubbles of music now sing
Laden, lighter wind. And across the dune
They floated now and took their tune
And broke in sinking, music filled the air
Fairer than voices, and in reverie
Each dune was shocked, near or far though it be.

Cradled in water, far out the sea -
A thousand foam cover rock evenly - 
A young Triton awoke and with a smile
Now spread across all of his features while
He saw water mountains and a tower
Of white cloud above, while his horne’s power
Lay in his bare arms, all gilded in white
He blew on it, there came with breath so slight,
Like summer rain from golden mouth, a sound.

But Tritons now stood
Old, bearded, apart, to their mouths they put

Trumpets that were building a long highway
Of sound across the ocean’s face today.

There now stood much further on,
A tip-toeing god, mouth blowing upon
A golden horn. While all the way around
There burst one sound of water and of air,
And all was new for one who listened there
Never heard such sound; her head grew so 
full each lid
She closed now and she rested – the smooth 
boat lid
Slowly on;

Who was she?

It was the night
When all the clouds went a-burying. 

It got later then and got cooler too,
The meadow with shadows and with its dew
of lightish mist. And then we walked on by,
Still all around: the sun sank in the sky.

It was all dark and the silence now wished
For sounds and tirades
From me to her, a host.
It was born of silence ad was a tale
Of silence self as if the silence spoke.

Other carillons silenced her well,
Sung from the tower by a single bell
And a tree of bells and a short story
Told by the tower, with its youthful voice.
And May looked up to him and heard him.

But meanwhile inside her a drum
Played a death roll - 

We did not sleep and did not dream, the songs 
Of sleep and death were what we sang.

Light figures, like illuminated smoke
Around, above us in great number come.
Then first the gnomes play on their drum
And next come the elves upon their cymbals,
Then Tritons when we’re all there uses 
symbols:
Long tales of song and sadness.



Wolfgang Amadeus Mozart - Requiem

Introitus

Requiem aeternam dona ets, Domine,
et lux perpetua luceat ets.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.

Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet. 
Requiem aeternam dona ets, Domine,
et lux perpetua luceat ets. 

Introitus 

Geef hun eeuwige rust, Heer, en laat 
het eeuwige licht hen beschijnen. 
U, God, komt de lof toe in Sion en U zult 
aanbeden worden in Jeruzalem. 

Verhoor mijn gebed; ieder mens zal 
tot U komen. Geef hun eeuwige rust, 
Heer, en laat het eeuwige licht hen 
beschijnen. 

Kyrie

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

Kyrie

Heer, ontferm U, 
Christus, ontferm U, 
Heer ontferm U. 

Sequentia

Dies irae, dies illa 
Solvet saeclum in favilla,
Teste David cum Sibylla.

Quantus tremor est futurus
Quando judex est venturus
Cuncta stricte discussurus. 

Tuba mirum spargens sonum
Per sepulcra regionum
Coget omnes ante thronum. 

Mors slopebit et natora
Cum resurget creatura
Judicanti responsura.

Liber scriptus proferetur
In quo totum continetur,
Unde mundus judicetur. 

Judex ergo cum sedebit
Quidquid latet apparebit,
Nil inultum remanebit. 

Sequentia

Dag der toorn, o die dag zal de wereld in de 
as vergaan zoals voorzegd door David en de 
Sibylle. 

Welk een angst zal er zijn wanneer de rechter 
zal komen om alles streng te oordelen. 

De bazuin, een zonderling geschal 
verspreidend over de graven van alle 
landstreken, zal allen vóór de troon 
ontbieden. 

Dood en leven zullen verstommen, wanneer 
de schepping zal herrijzen om zijn rechter 
rekenschap te geven. 

Het boek met aantekeningen zal worden 
aangebracht waarin alles staat opgetekend 
waarop de wereld zal geoordeeld worden. 

Als dan de rechter zetelen zal, zal al 
wat verborgen is verschijnen, niets zal 
ongewroken blijven. 



Quid sum miser tunc dicturus,
Quem patronum togaturus,
Cum vix justus sit securus?

Rex tremendae majestatis,
Qui salvandos salvas gratis,
Salve me, fons pietatis. 

Recordare, Jesu pie,
Quod sum causa tuae viae,
Ne me perdas ilia die. 

Quaerens me sedisti lassus,
Redemisti crucem passus,
Tamus labor non sit cassus. 

Juste judex ultionis
Donum fac remissionis
Ante diem rationis. 

lngemisco tamquam reus,
Culpa rubet vultus meus,
Supplicanti parce, Deus. 

Qui Mariam absolvisti
Et latronem exaudisti,
Mihi quoque spem dedisti.

Preces meae non sum dignae,
Sed tu bonus fac benigne,
Ne perenni cremet igne. 

Inter oves locurn praesta,
Et ab haedis me sequestra,
Statuens in parle dextra. 

Confutatis maledictis
Flammis acribus addictis,
Voca me cum benedictis. 

Oro supplex et acclinis,
Cor contritum quasi cinis,
Gere curam mei finis.

Lacrimosa dies ilia
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus. 

Huic ergo parce, Deus,
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.

Wat zal ik, ellendige, dan te zeggen hebben, 
welke pleiter zal ik vragen, als zelfs de
rechtvaardige nauwelijks zeker is? 

Vorst met geduchte majesteit, die genadig 
heelt wie verdient geheeld te worden, red ook 
mij, bron van genade! 

Gedenk, lieve Jezus, dat ik de reden van uw 
komst ben, laat mij die dag dan niet verloren 
gaan. 

Op zoek naar mij, zijt gij vermoeid gaan zitten, 
hebt mij vrijgekocht door uw lijden aan het 
kruis, laat zulk lijden niet vergeefs zijn. 

Rechtvaardige Rechter der Wrake, schenk mij 
de gave der vergiffenis, nog vóór de dag der 
rekenschap. 

Ik zucht, als de zondaar die ik ben, van de 
schuld kleurt mijn aangezicht rood, God, 
wees deze smekeling genadig! 

Gij, die Maria van schuld hebt bevrijd, en die 
de rover hebt verhoord, hebt ook mij hoop 
gegeven. 

Mijn gebeden zijn niet waardig, maar gij, 
die goed zijt, wees mild en maak dat ik niet 
verteerd word door het eeuwig vuur. 

Bereid mij een plaats tussen uw schapen, 
zonder mij af van de bokken, en laat mij staan 
aan uw rechterzijde. 

Wanneer de vervloekten zijn verslagen en 
aan de verterende vlammen prijsgegeven, 
roep mij dan onder de gezegenden. 

Ik bid u, deemoedig en neergeknield, en mijn 
hart bijna tot as gekrompen, draag zorg voor 
mij in mijn laatste uur. 

Die tranenrijke dag, waarop uit zijn as 
verrijzen zal de zondige mens, om geoordeeld 
te worden. 

Ontzie dan deze mens, mijn God; 
Here Jezus lief, 
schenk hen de rust. 



Offertorium

Domine, Jesu Christe, Rex gloriae,
libera animas omniurn fidelium defunctorum
de poenis inferni, et de prof undo lacu:
libera cas de ore leonis,
ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in 
obscurum, sed signifer sanctus Michael
repraesentet eas in lucem sanctam,
quam olim Abrahae promisisti
et semini ejus. 

Hostias et preces, tibi, Domine,
laudis offerimus: tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus:
fac eas, Domine, de morte transire ad vitam,
quam olim Abrahae promisisti

Offertorium

O Heer, Jezus Christus, Koning der 
heerlijkheid, bevrijd de zielen van de 
gestorvenen van de straf der hel en van de 
diepe poel, van de muil van de leeuw opdat 
de hel hen niet verslindt en ze niet in de 
duisternis vallen. Maar laat de heilige Michael 
als vaandeldrager hen begeleiden naar het 
eeuwige licht, zoals Gij eens hebt beloofd aan 
Abraham en zijn nakomelingen. 

Lof en offer brengen wij U Heer, aanvaard ze 
voor die zielen die wij vandaag gedenken. 

Laat hen, Heer, van de dood naar het leven 
overgaan, dat U Abraham belooft heeft en 
zijn nageslacht. 

Sanctus

Sanctus. Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth!
Pleni suni coeli et terra gloria tua. 
Osanna in excelsis. 

Sanctus

Heilig is de Heer, God der heer- scharen. 
Vol zijn de hemelen en aarde van Uw 
heerlijkheid.  
Hosanna in den hoge.

Benedictus

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis. 

Benedictus

Gezegend hij die komt in de naam van de 
Heer. Hosanna in den hoge.

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem. 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam. 

Agnus Dei

Lam Gods dat de zonden der wereld 
wegneemt, geef hun rust, Lam Gods, dat 
de zonden der wereld wegneemt, geef hun 
eeuwige rust. 

Communio

Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis mis in aeternum,
quia pius es. 
Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis,
cum sanetis tuis in aeternum,
quia plus es. 

Communio

Laat het eeuwige licht hen beschijnen, Heer. 
Met uw heiligen in eeuwigheid, 
omdat U goed bent. 
Geef hun eeuwige rust, Heer, en laat het 
eeuwige licht hen beschijnen Met uw heiligen 
in eeuwigheid, 
omdat U goed bent. 



Biografieën

Orkest van de Achttiende Eeuw 
Het Orkest van de Achttiende Eeuw werd in 1981 opgericht door Frans Brüggen, Lucy van Dael 
en Sieuwert Verster. Frans Brüggen bleef tot aan zijn dood in 2014 dirigent en artistiek leider, 
sindsdien zijn er gastdirigenten. Het internationale orkest bespeelt historische instrumenten 
of kopieën daarvan, en benadert het klassieke ‘luxueuze’ orkest, zoals dat in Mannheim, Parijs 
en Wenen bestond in de achttiende en negentiende eeuw. Het repertoire varieert van Haydn, 
Mozart en Beethoven tot Bach, Rameau, Purcell, Schubert, Chopin, Stravinsky en Berio. Het 
Orkest van de Achttiende Eeuw voerde o.m. in het Concertgebouw concertante uitvoeringen 
van Mozart-opera’s uit: onder leiding van Ed Spanjaard Così fan tutte in oktober 2013 en onder 
leiding van Kenneth Montgomery Le nozze di Figaro, La clemenza di Tito, Don Giovanni en een 
speciale bewerking van Die Zauberflöte. Samen met Cappella Amsterdam en dirigent Daniel 
Reuss voerde het orkest in mei 2018 in de Grote Zaal Brahms’ Ein deutsches Requiem uit.

Cappella Amsterdam 
Cappella Amsterdam, opgericht in 1970, voert graag oude meesters en moderne muziek 
uit, met speciale aandacht voor Nederlandse componisten van Sweelinck tot Louis 
Andriessen. Het koor werkt samen met o.m. Asko|Schönberg, MusikFabrik, de Akademie 
für Alte Musik Berlin, het Nederlands Kamerorkest, het Amsterdams Andalusisch Orkest, 
het Concertgebouworkest en Nieuw Vocaal Amsterdam. Tijdens het Holland Festival zong 
Cappella Amsterdam muziek van Rihm, Dillon en Nono. De cd’s van het koor werden meerdere 
malen onderscheiden. Samen met het Orkest van de Achttiende Eeuw was Cappella 
Amsterdam al vaker te beluisteren, zoals in april 2019 in Bachs Johannes-Passion onder 
leiding van Daniel Reuss, chef-dirigent van het koor sinds 1990

Daniel Reuss 
Daniel Reuss (1961) studeerde koordirectie aan het Rotterdams Conservatorium bij Barend 
Schuurman en volgde in 1990 Jan Boeke op als artistiek leider en chef-dirigent van Cappella 
Amsterdam. Van 2003 tot 2006 was hij tevens chef-dirigent van het RIAS Kammerchor 
in Berlijn, met welk koor hij met prijzen omhangen cd’s uitbracht met Martin, Händel en 
Stravinsky. Van 2008 tot 2013 was Reuss chef-dirigent van het Ests Filharmonisch Kamerkoor, 
waarbij hij als gastdirigent betrokken blijft; dit koor en Cappella Amsterdam bracht hij samen 
voor een cd met Golgotha van Frank Martin, een uitgave die in 2011 voor een Grammy Award 
werd genomineerd. Sinds 2015 is Daniel Reuss tevens chef-dirigent van Ensemble Vocal 
Lausanne. Hij werkt geregeld met de Akademie für Alte Musik Berlin, musikFabrik, Vocal 
Consort Berlin en het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Met Collegium Vocale Gent en 
Pieter Wispelwey nam hij de cd The Canticle of the Sun op, met onder meer de gelijknamige 
compositie van Sofia Goebaidoelina. Op uitnodiging van Pierre Boulez was Daniel Reuss 
in 2006 als docent en dirigent te gast bij de Lucerne Festival Academy in Zwitserland. Als 
‘overtuigd niet-specialist’ dirigeert Daniel Reuss repertoire dat vele stijlen bestrijkt, van rond 
het jaar 1200 tot de meest actuele muziek. In 2016 werd Daniel Reuss voor zijn uitzonderlijke 
verdiensten benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.



Katharine Dain  
De Amerikaans-Nederlandse sopraan Katharine Dain zingt in opera, orkestliederen en 
oratorium in Europa en de VS. Ze kreeg in 2017 de hoofdprijs in het Concours Clermont-
Ferrand. Ze debuteerde als Konstanze in Die Entführung aus dem Serail in Frankrijk, en zong 
als Donna Anna in Mozarts Don Giovanni met het Orkest van de 18e eeuw onder Kenneth 
Montgomery (Nederland, België, Hongarije, Ecuador). Ze zong opdrachtwerk van Rick van 
Veldhuizen, liederen van Berg en Zemlinsky met Het Collectief onder Reinbert de Leeuw 
op Osterfestival in Oostenrijk. Haar debuut bij de Nationale Opera was in Claude Viviers 
Kopernikus, ook in New York en Buenos Aires. Ze zong muziek van Andriessen, Goebaidoelina, 
Saariaho, Adams, Reich, Carter en Stockhausen, en Luigi Nono’s Il Canto Sospeso op het 
Holland Festival onder Ingo Metzmacher (en in Bologna). Verder zong ze in de wereldpremière 
van Jan van de Puttes Insónia met Asko|Schönberg en Cappella Amsterdam. Katherine Dain 
genoot haar opleiding aan Harvard University, Guildhall School of Music, Mannes College of 
Music.

Marianne Beate Kielland 
De Noorse alt Marianne Beate Kielland voltooide in 2000 haar studie aan de Muziekacademie 
van Noorwegen. Ook volgde zij lessen bij David Adams in New York en bij Barbara Bonney, 
naast masterclasses bij Dietrich Fischer-Dieskau. Zij treedt geregeld op met Noorse 
orkesten en was te gast bij onder meer het Mahler Chamber Orchestra, Anima Eterna, 
het Fhilharmonisch Orkest van Oslo, Les Talens Lyriques, de Wiener Sinfoniker, het NDR 
Sinfonieorchester Hannover, het Budapest Festival Orchestra, de Akademie für alte Musik 
Berlin, Concerto Köln, Concert des Nations, het RIAS Kammerchor, het Orchestre des Champs-
Elysées, Collegium Vocale Gent en het Bach Collegium Japan en werkte mee aan meer dan 
veertig cd-opnamen. Met pianist Nils Anders Mortensen heeft Marianne Beate Kielland 
geregeld opgetreden in Noorwegen en tournees gemaakt door Duitsland, Estland, Rusland en 
Finland. Ook treedt Kielland op met pianisten als Leif Ove Andsnes, Jos van Immerseel, Pascal 
Rogé en Jean-Efflam Bavouzet.

Thomas Walker 
Thomas Walker studeerde trompet aan de Royal Scottish Academy of Music and Drama, 
voor hij zang ging studeren bij Ryland Davies aan het Royal College of Music. Hij trad op met 
ensembles als The Gabrieli Consort & Players (Matthäus-Passion van Bach) en het Freiburger 
Barockorchester (Mozarts Le nozze di Figaro). Verder zong Walker operarollen bij onder 
meer de Oper Stuttgart, het Royal Opera House Covent Garden, De Munt in Brussel en bij 
de Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. In 2002 maakte hij zijn debuut bij de Proms in 
The Royal Albert Hall met Mendelssohns Elijah onder leiding van Kurt Masur. Ook trad hij op 
met orkesten en ensembles als het BBC Scottish Symphony, het Orkest van de Achttiende 
Eeuw, het Estonian Philharmonic Chamber Choir, The Academy of Ancient Music en het Royal 
Philharmonic Orchestra.

Tobias Berndt 
De in Berlijn geboren Tobias Berndt begon zijn muzikale opleiding in het Dresdner Kreuzchor. 
Hij studeerde bij Hermann Christian Polster in Leipzig en vervolgde zijn opleiding bij 
Rudolf Piernay in Mannheim. Verder studeerde hij bij Dietrich Fischer-Dieskau, Thomas 



Quasthoff, Wolfram Rieger, Norman Shetler en Irwin Gage. Tobias Berndt werkt samen met 
gerenommeerde oudemuziekensembles en met bekende Europese symfonieorkesten. Zo 
soleerde hij onder leiding van Hans Christoph Rademann, Philippe Herreweghe, Jos van 
Veldhoven en Marcus Creed. Hij ging mee op een tournee met Purcells Dido and Aeneas 
met Musica Aeterna onder leiding van Teodor Currentzis, Bachs Matthäus-Passion onder 
leiding van Masaaki Suzuki en Ein deutsches Requiem van Brahms onder leiding van Herbert 
Blomstedt. 

Orkest van de Achttiende Eeuw

Eerste viool  
Alexander Janiczek, Marc Destrubé, Heleen Hulst, Matthea de Muynck, Franc Polman, Irmgard 
Schaller, Annelies van der Vegt, Sophie Wedell

Tweede viool 
Hed Yaron Meyerson Andriessen, Sayuri Yamagata Mozart, Hans Christian Euler, Guya 
Martinini, Paula Perez, Dirk Vermeulen, Gustavo Zarba

Altviool  
Emilio Moreno, Marten Boeken, Antonio Clares, Deirdre Dowling, Yoshiko Morita

Cello  
Albert Brüggen, Emmanuel Balssa, Julie Borsodi, Bartolomeo Dandolo-Marchesi, Rainer 
Zipperling 

Contrabas  
Margaret Urquhart, Robert Franenberg, Yussif Barakat

Blokfluit
Ricardo Kanji

Fluit 
Michael Schmidt-Casdorff, Ingo Nelken

Hobo
Alayne Leslie, Peter Tabori

Klarinet
Kayo Nishida, Alejandro Farina Martin

Fagot
Hugo Arteaga, Donna Agrell 



Hoorn
Stefan Blonk, Nicolas Roudier  

Trompet
Nicolas Isabelle, Jonathan Impett

Trombone
Sue Addison, Phil Dale, Stephen Saunders

Timpani & tubular bells
Pedro Segundo 

Orgel, fortepiano & klokkenspel
Menno van Delft

Cappella Amsterdam

Sopraan
Sanda Audere, Elisabeth Blom, Martha Bosch, Ana Marija Brkic, Marijke van der Harst,
Mariëlle Kirkels, Maria Köpcke, Marieke Steenhoek

Alt
Sabine van der Heyden, Mieke van Laren, Dorien Lievers, Laura Lopes, Jenni Reineke,
Inga Schneider, Ludmila Schwartzwalder, Suzanne Verburg

Tenor
Stefan Berghammer,Harry van Berne, Ross Buddie, Jon Etxabe Arzuaga, Mattijs Hoogendijk,
Jelle Leistra, Martin Logar, Diederik Rooker

Bas
Matija Bizjan, Erks Jan Dekker, Jan Douwes, Angus van Grevenbroek, Harry van der Kamp,
Kees Jan de Koning, Johan Vermeer, Hans Wijers


