
Belgian National Orchestra
Octopus & Brussels 
Chamber Choir
olv. Hugh Wolff

vr 8 nov 2019 / Grote podia / Blauwe zaal

20 uur / einde ± 21.30 uur / er is geen pauze
inleiding Arne Herman / 19.15 uur / Blauwe foyer



2019-2020
internationaal symfonisch

Youth Orchestra Flanders
olv. Stéphane Denève
vr 30 aug 2019 (Blauwe zaal)

Wiener Symphoniker
olv. Philippe Jordan
do 3 okt 2019 (Koningin Elisabethzaal)

Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks
olv. Daniel Harding
zo 3 nov 2019 (Koningin Elisabethzaal)

Belgian National Orchestra, Octopus
& Brussels Chamber Choir
olv. Hugh Wolff
vr 8 nov 2019 (Blauwe zaal)

Chineke! Orchestra
olv. John Kevin Edusei
za 16 nov 2019 (Blauwe zaal)

Filarmonica della Scala
olv. Riccardo Chailly
do 23 jan 2020 (Koningin Elisabethzaal)

City of Birmingham Symphony Orchestra
olv. Mirga Gražinytė-Tyla
zo 22 mrt 2020 (Koningin Elisabethzaal)

San Francisco Symphony
olv. Michael Tilson Thomas
do 2 apr 2020 (Koningin Elisabethzaal)

Winnipeg Symphony Orchestra
olv. Daniel Raiskin
do 7 mei 2020 (Blauwe zaal)

Mahler Chamber Orchestra
olv. Leif Ove Andsnes piano
wo 20 mei 2020 (Blauwe zaal)



teksten programmaboekje Arne Herman coördinatie programmaboekje deSingel
D/2019/5.497/103

Belgian National Orchestra
Octopus & Brussels Chamber Choir
Hugh Wolff muzikale leiding
Sofia Fomina sopraan
Michelle DeYoung mezzosopraan

Gustav Mahler (1860-1911)
Symfonie nr 2 in c ‘Auferstehung’ ca. 90’
I.  Allegro maestoso:
  Mit durchaus ernstem und feierlichem Ausdruck
II.  Andante moderato: Sehr gemächlich. Nie eilen
 III. In ruhig fließender Bewegung
 IV. Urlicht : Sehr feierlich, aber schlicht
V.  Im Tempo des Scherzos: Wild herausfahrend - Langsam 
  - Allegro energico - Langsam

 Gelieve uw GSM uit te schakelen

De inleidingen kan u achteraf beluisteren via 
desingel.be 
Selecteer hiervoor voorstelling / concert / 
tentoonstelling van uw keuze.

Concertvleugels Met bijzondere dank aan Ortwin 
Moreau voor het stemmen en het onderhoud van de 
concertvleugels van deSingel
Moreau Pianoservice / Kapucinessenstraat 32 / 2000 
Antwerpen / +32 (0)486 83 63 98
moreau-pianoservice.be Dit concert wordt live uitgezonden door Klara.
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“Sterven zal ik, om te leven!” 
Mahlers Tweede Symfonie 
‘Auferstehung’

Gustav Mahler is een van die componisten van wie de 
persoonlijkheid niet kan worden losgekoppeld van zijn 
muziek. Doorheen zijn hele symfonische oeuvre weerklinkt 
Mahlers obsessie met thema’s als de dood, onsterfelijkheid 
en transcendentie. In zijn Tweede Symfonie, ‘Auferstehung’ 
worstelt Mahler met deze thema’s, met een triomfantelijke 
boodschap als apotheose. Onder leiding van chef-dirigent 
Hugh Wolff vertolken het Belgian National Orchestra, het 
Octopus Symfonisch Koor en het Brussels Chamber Choir 
een van de grote monumenten uit het symfonische 
repertoire.

Muziek als filosofie
De worsteling van de Oostenrijkse componist Gustav 
Mahler (1860-1911) met de thematiek van de dood heeft 
een pijnlijk autobiografische kant: tijdens zijn kinderjaren 
verloor hij acht van zijn broers en zussen. Ondanks het feit 
dat de thematiek hier dus een tastbare vorm aanneemt, 
bleef Mahler altijd ver weg van een expliciete verklanking 
van buitenmuzikale gebeurtenissen. Het cliché wil dan wel 
dat Mahler met elk van zijn tien monumentale symfonieën 

“de wereld wilde verklanken”, die verklanking gebeurde niet 
op een letterlijke manier, maar eerder op abstracte wijze. 
Mahler geloofde, volledig in lijn met de laatromantische 
muziekfilosofie, dat de muziek emoties kan overbrengen 
die het gesproken woord of zelfs het verstand overstijgen. 
Voor Mahler geldt muziek met andere woorden als een 
abstractere en hogere vorm van filosofie. In zijn symfoni-
sche werken maakt hij een studie van de moderne mens in 
een groeiend nieuw bewustzijn, namelijk de aanvaarding 
van de onmacht en de onrechtvaardigheid als noodzakelijk 
onderdeel van het menselijke bestaan. Het uitwerken van 
die idee in de muziek, verleent aan Mahlers muziek een op 
het eerste gezicht bijna humoristisch kantje, dat eigenlijk 
eerder als sarcasme bedoeld is. In de muziek van Mahler 
worden de helderheid en diatoniek van de vroege roman-
tiek verstoord door pastiche-achtige opwellingen die met 
een ruwe ondertoon de naïviteit van de romantiek aan de 
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kaak stellen. Die tweeslachtigheid van Mahlers muziek 
weerspiegelt op die manier de gespletenheid van de 
culturele context in Wenen rond het einde van de negen-
tiende eeuw. De welvaart en decadentie van de 
Habsburger-monarchie ontmoet hier de groeiende twijfel 
aan de houdbaarheid van de fragiele politieke luchtkaste-
len waarop die welvaart rond de eeuwwisseling was 
gefundeerd. De gevolgen van die politieke en ideologische 
instabiliteit zijn in de twintigste eeuw pijnlijk zichtbaar 
geworden.

Vier ‘Wunderhorn’-symfonieën
Mahler beschouwde zijn eerste vier symfonieën, die 
samen zijn vroege periode omspannen, als een soort 
tetralogie. In alle vier deze symfonieën ontleende hij een 
groot deel van zijn materiaal aan zijn liedcyclus ‘Des 
Knaben Wunderhorn’, die hij quasi parallel met deze vier 
symfonieën componeerde. De teksten van Mahlers 
liedbundel zijn gebaseerd op een gelijknamige verzame-
ling Duitse volkspoëzie die in de vroege 19e eeuw was 
uitgegeven door Achim von Arnim en Clemens Brentano. 
Zowat alle grote romantici uit de Duitstalige regio, waaron-
der Weber, Mendelssohn, Schumann en Brahms, putten 
inspiratie uit deze diep symbolische teksten. 
De ‘Wunderhorn’-teksten behoren dan ook tot de meest 
representatieve teksten uit de Duitse romantiek, die zoals 
gezegd bij Mahler op haar laatste benen liep. De verwant-
schap tussen de vier ‘Wunderhorn’-symfonieën gaat echter 
verder dan het tekstuele en het muzikale: in de tetralogie zit 
ook een conceptuele eenheid. Mahlers Eerste Symfonie 
staat in het teken van het overwinnen van de aardse 
beslommeringen. In de Tweede Symfonie staat de thema-
tiek van dood en vergankelijkheid centraal. Met zijn kosmi-
sche proporties behandelt de Derde Symfonie de plaats 
van de mens binnen het universum, en Mahlers Vierde kan 
worden begrepen als meditaties op het leven na de dood. 
Het moge duidelijk zijn waarom Mahler weleens de 
‘componerende filosoof’ wordt genoemd. 

Auferstehung
De Tweede Symfonie van Mahler draagt de ondertitel 
‘Auferstehung’ of ‘Wederopstanding’, een bijnaam die 
Mahler niet zelf gaf maar die wel terug te vinden is in zijn 

eigen aantekeningen op het originele manuscript. 
De raadselachtige titel verwijst naar Mahlers fascinatie 
voor de wederopstanding van de mens, of het leven na de 
dood. In de symfonie levert Mahler een innerlijke strijd met 
de gedachte dat het leven betekenisloos is; een worsteling 
die uitmondt in een hoopvolle boodschap. Om dit volledige 
proces te voltrekken, schrijft de componist een reuzenbe-
zetting voor (“kolossaal”, in Mahlers eigen woorden): naast 
de toevoeging van een vierstemmig koor, een sopraan en 
een alt, valt de volledig verdubbelde houtblazerspupiter op, 
net als de tien hoornpartijen, tien trompetpartijen en de 
enorme batterij aan slagwerk. Mahler sleutelde dan ook 
zeven jaar aan dit monumentale werk, tussen 1888 en 1894. 
Op 13 december 1895 speelde de Berliner Philharmoniker 
de première, met de componist zelf op de bok. Aanvankelijk 
had Mahler de bedoeling om het uiteindelijke eerste deel, 
‘Totenfeier’, uit te geven als een symfonisch gedicht in één 
beweging. Naarmate zijn eigen worsteling met de thema-
tiek van de dood in intensiteit toenam, voegde hij de 
andere bewegingen toe. Enkel de finale zorgde voor een 
extra moeilijkheid: hoe kon hij immers een werk afsluiten 
dat het volledige emotionele spectrum al uitvoerig had 
doorkruist? In een antwoord op dit bekende finalepro-
bleem greep Mahler naar een procedé dat Beethoven hem 
destijds had voorgedaan in zijn iconische Negende 
Symfonie. De toevoeging van koor en vocale solisten bood 
hem de mogelijkheid om zijn boodschap nog intenser te 
verkondigen. 

Een vijfdelige openbaring
De vijfdelige structuur van het werk was aan het einde van 
de negentiende eeuw erg ongebruikelijk, maar wordt in dit 
geval wel degelijk gerechtvaardigd door een doordacht 
verloop. In het originele manuscript wordt de eerste 
beweging aangeduid met de titel ‘Totenfeier’ of ‘begrafe-
nisritueel’. De muziek van dit lijvige openingsdeel heeft 
inderdaad veel weg van een grootschalige begrafenismars. 
Omdat vele muzikale motieven uit zijn ‘Wunderhorn’-
liederen geplukt zijn, is het mogelijk om er via de oorspron-
kelijke tekst een zekere betekenis aan te geven. Zo zijn het 
verrijzenismotief en het eeuwigheidsmotief dominant. 
Enkele andere muzikale motieven die Mahler gebruikt, zijn 
geijkte muzikale formuletjes, zoals het gregoriaanse ‘Dies 
Irae’-motief en het kruismotief. Zo integreert Mahler alle 
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aspecten van de dood, die hij op onverbiddelijke wijze met 
elkaar confronteert.

Het tweede deel (met de verrassend conventionele titel 
Andante Moderato) is een ‘Ländler’, een structureel 
transparante boerendans in een eenvoudige driekwarts-
maat. Het contrast met het bombastische openingsdeel 
kan haast niet groter. In dit lieflijke en haast idyllische 
deeltje blikt Mahler terug op de naïeve en zorgeloze 
geneugten van het leven zelf.

Het centrale deel, een scherzo met de titel ‘Die Welt wie im 
Hohlspiegel’ (‘De wereld als in een holle spiegel’), is bijna 
volledig gebaseerd op Mahlers eigen lied ‘Des Antonius 
von Padua Fischpredigt’ uit ‘Des Knaben Wunderhorn’. Het 
originele lied vertelt over Sint Antonius die tot de vissen 
preekte toen hij de kerk leeg aantrof. De muziek kabbelt 
heerlijk rustig en klinkt aanvankelijk ronduit pittoresk. 
Hoewel de toon in dit scherzo overwegend humoristisch is, 
gaat er ook een vorm van ironie onder schuil. In essentie 
klinkt het als een parabel over de totale zinloosheid van het 
leven, dat hier wordt afgedaan als één grote grap. Naar het 
einde toe neigt het pittoreske dan ook naar het groteske.

Het wonderlijke ‘Urlicht’ (‘Oerlicht’) is de stille climax van 
de symfonie. Opnieuw koos Mahler voor een lied uit ‘Des 
Knaben Wunderhorn’, ditmaal met inbegrip van de tekst. 
De alt-solo drukt onbegrip uit voor het lijden van de mens, 
en spreekt de wens uit om na de dood met God te worden 
verenigd (“Der Mensch liegt in größter Pein, je lieber 
möcht’ ich im Himmel sein”; “De mens is in grote pijn; liever 
zou ik in de hemel zijn”). Een uiterst delicate sfeer wordt 
opgeroepen door enkele ongebruikelijke harmonische 
progressies in de zangstem, die in haar broosheid wordt 
ondersteund door de soloviool, harp en klarinetten.

Na de rust van ‘Urlicht’ volgt meteen een wanordelijke 
samenklank die Mahler omschreef als ‘de schreeuw des 
Doods’. Ze is het opstapje naar de beroemde finale van 
Mahlers Tweede Symfonie (‘Im Tempo des Scherzos’), 
meteen ook het langste deel. Het eerste luik van de finale 
is instrumentaal en bestaat grotendeels uit flarden van de 
vorige bewegingen. De inzet van het koor markeert het 
tweede luik van de finale, en meteen ook de climactische 
slotpassage. Het slotdeel is in alle opzichten het sluitstuk 
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van de symfonie: het is een van de meest krachtige finales 
die Mahler ooit schreef, maar tegelijk ook het punt waar 
alle voorgaande delen, retrospectief, hun betekenis aan 
ontlenen. Zowel muzikaal als conceptueel vallen de 
puzzelstukken hier samen, om uiteindelijk de beloftevolle 
boodschap van het werk te openbaren: “Sterben werd’ ich, 
um zu leben! Aufersteh’n wirst du, mein Herz!” (“Sterven 
zal ik, om te leven! Herrijzen zul je, mijn hart!”).
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Gustav Mahler 
Symfonie nr 2 in c ‘Auferstehung’    

IV. Urlicht

O Röschen rot!
Der Mensch liegt in größter Not!
Der Mensch liegt in größter Pein!

Je lieber möcht’ ich im Himmel sein!

Da kam ich auf einen breiten Weg;
Da kam ein Engelein und wollt’ mich abweisen.

Ach nein! Ich ließ mich nicht abweisen!
Ich bin von Gott und will wieder zu Gott!

Der liebe Gott wird mir ein Lichtchen geben,
Wird leuchten mir bis in das ewig selig Leben!

uit ‘Des Knaben Wunderhorn’

V. Auferstehung

Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
Mein Staub, nach kurzer Ruh!

Unsterblich Leben! Unsterblich Leben wird,
der dich rief, dir geben.

Wieder aufzublüh’n, wirst du gesät!
Der Herr der Ernte geht
Und sammelt Garben
Uns ein, die starben.

O glaube, mein Herz, o glaube:
Es geht dir nichts verloren!

Dein ist, ja Dein, was du gesehnt,
Dein, was du geliebt,

Was du gestritten!

O glaube:
Du warst nicht umsonst geboren!

Hast nicht umsonst gelebt, gelitten!

Was entstanden ist, das muss vergehen!
Was vergangen, auferstehen!

Hör’ auf zu beben!
Bereite dich zu leben!

O Schmerz! Du Alldurchdringer!
Dir bin ich entrungen!

O Tod! Du Allbezwinger!
Nun bist du bezwungen!

Mit Flügeln, die ich mir errungen,
In heissem Liebesstreben

Werd’ ich entschweben
Zum Licht, zu dem kein Aug’ gedrungen!

Sterben werd’ ich, um zu leben!

Aufersteh’n, ja aufersteh’n wirst du,
Mein Herz, in einem Nu!

Was du geschlagen,
Zu Gott wird es dich tragen!

strofe 1-2: Friedrich Gottlieb Klopstock (1724-1803)
strofe 3-8: Gustav Mahler
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Belgian National Orchestra

muzikale leiding
Hugf Wolff

concertmeester
Alexei Moshkov

1ste viool
Isabelle Chardon *
Sarah Guiguet *
Maria Helena Boila
Nicolas de Harven
Françoise Gilliquet
Philip Handschoewerker
Akika Hayakawa
Julia Kim
Mireille Kovac
Ariane Plumerel
José Rodriguez
Marie Ange Roy
Esther Singier
Serge Stons
Ciska van De Lanotte
Dirk Van De Moortel

2de viool
Filip Suys **
Marie-Danielle Turner *
Nathalie Lefin *
Ruth Bouckaert
Sophie Demoulin
Isabelle Deschamps
Chalain Ferret
Pierre Hanquin
Juliette Janssen
Anouk Lapaire
Isabelle Liagre
Ana Gabriella Paraszka
Jacqueline Preys
Ana Spanu
Pierre Vopat

altviool
Mihoko Kusama *
Dmitri Ryabinin *
Sophie Destivelle
David Dupouy
Aun Mun Song
Charles Lucchinacci
Katelijne Onsia
Peter Pieters
Marinella Serban
Silvia Tentori Montalto
Edouard Thise
Jonny Viloria
Tomasz Zochowski

cello
Olsi Leka **
Tine Muylle *
Lesya Demkovich
Heloïse Estienne
Philippe Lefin
Arturo Muruzabal
Uros Nastic
Shiho Nishimura
Harm Van Rheeden
Bart Verhaeghe
Taras Zanchak

contrabas
Robertino Mihai **
Svetoslav Dimitriev *
Sergey Gorlenko *
Ludo Joly *
Dan Ishimito
Vadim Malnev
Mattia Massolini
Miguel Meulders
Gergana Terziyaska

fluit
Baudoin Giaux **
Denis-Pierre Gustin *
Jérémie Fevre *
Appoline Degoutte

hobo
Dimitri Baeteman **
Arnaud Guittet *
Bram Nolf *
Ilona Ingels

klarinet
Jean-Michel Charlier **
Julien Beneteau *
Massimo Ricci *
Nathalie Lefevre
Emily Maggio
Valérie Trangez

fagot
Filip Neyens *
Bert Helsen *
Geovanny De Bock

hoorn
Ivo Hadermann **
Anthony De Vriendt *
Jan Van Duffel *
Katrien Vintioen *
Bernard Wasnaire *
Quinten Degelaen
Tine De Hertefelt
Dries Laureyssen
Jean Noël Melleret
David Rongvaux
Joannes van Meensel

trompet
Leo Wouters **
Ward Opsteyn *
Davy Taccogna *
Jeroen Bavin
Esti Collado
Jeroen Defesche
Bram Mergaert
Arne Van Eeno

trombone
Bruno De Busschere *
Guido Leveyns *
Wim Bex
Wouter Loose

tuba
Jozef Matthessen *

harp
Annie Lavoisier **
Roberta Brambilla

pauken
Guy Delbrouck **

slagwerk
Katia Godart *
Koen Maes
Pieter Nieva
Arthur Ros
Nico Schoeters

orgel
Karol Golebiowki

**lessenaaraanvoerder
*solist
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Octopus

muzikale leiding
Bart Van Reyn

sopraan
Berbe Luyckx 
Daniela Kirschbauer
Danielle Van de Vloet
Elisabeth Ruelens
Esther De Soomer
Fien Bombeke
Helena Skarfors
Ilse De Rydt
Inge devos
Justine Vercruysse
Katarina Velghe
Katia Tielemans 
Laura De Wachter
Leen Vandecruys
Maaike Delbaere
Marieke Arnou
Moons Boje
Muriel Gazin 
Naomi Hoornaert
Pascale Lauwereys
Pascale Van Gossum
Petra Zimmermann 
Reinhilde Smits
Rosanne Reitsema
Tinne Helsen
Véronique Baguet
Véronique Vermeylen
Yentl Driesen

alt
An Biesemans
An-Sofie Nédée
Carine Melotte
Elisabeth Alders
Françoise Driesens
Greet Voet
Hermien Heres
Hilde De Ketelaere
Kirsten Buermans
Kristien Borghgraef
Leen Suetens 

Leen Vandeputte
Sabine Goethals
Veerle Janssens
Vivianne Bouwens

tenor
David Marquenie
Ed Sterkens
Francis Robert
Gilbert De Roy
Herman Pauwels
Joel Van Mechelen
Johan Willemse
Jos Braeken
Luc Dierick
Pieter Valcke
Pieter Vergauwe
Thomas Meert

bas
Alexander Van Goethem 
Arto Van Bauwel
Boud Cielen
Clément Vidal
David D’Hooghe
Erik Hostens
Félix Leyman
Gijs Kets
Guillermo Cardon
Günther De Praitere
Herwig Ganseman
Jan Van Goethem 
Jo Annemans
Laurent Willemet
Leander Carlier
Luc Verjans
Pascal Lestaeghe
Philip Dijckmans
Pierre Van Hecke
Servaas Lateur
Simon De Paepe
Wim Van Genechten

Brussels Chamber Choir

muzikale leiding
Helen Cassano

sopraan
Rosie Lewis
Sophie Carton
Sofia Laycock
Lindsay Jamieson
Olga Major
Liesbeth Segers
Helena Börnfors
Sarah Goldfarb
Solveig Mouterde

alt
Ghita El Berdai
Antonia Frey
Sara Lafuente
Lola Clavreul
Paúl Sojo
Birgit Hardt
Liz Simpson
Maria Koomen
Joanna Hornik

tenor
Öncü Tekes
Sebastian Mack
Paul Gosme
Jean-Luc Wietor
Guillaume Huybrechts
Mark Beamish
Nick Francella
Thomas Provoost
Francisco Gonçalves

bas
Laurent Fobelets
Stijn Billiet
Mark Trigg
Raphaël Goulet
Árpád Welker
Jan Moeyaert
Michael Schick
Frederic Delmotte
Lieven Deroo
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Belgian National Orchestra
Het Belgian National Orchestra, tot voor 
kort bekend als het Nationaal Orkest 
van België, werd opgericht in 1936. 
Het orkest is de geprivilegieerde partner 
van Bozar. Het staat onder de muzikale 
leiding van Hugh Wolff en treedt op met 
solisten van wereldformaat als Vadim 
Repin, Gidon Kremer, Boris Berezovski 
en Rolando Villazón, alsook met jong 
talent. Verder investeert het orkest in de 
toekomstige generatie luisteraars en 
deinst het niet terug voor vernieuwende 
projecten, zoals met pop-rock-artiest 
Ozark Henry. In 2018-19 treedt het 
Belgian National Orchestra op met 
solisten als Sergej Khachatryan, Nelson 
Freire, Elisabeth Kulman, Alexander 
Gavrylyuk en Lorenzo Gatto en met 
dirigenten als Kazushi Ono en Hartmut 
Haenchen. Tot de bekroonde discogra-
fie, voornamelijk op het label Fuga 
Libera, behoren oa. 6 opnames onder 
leiding van voormalig chef-dirigent 
Walter Weller. 

nationalorchestra.be 

Octopus 
Het Octopus Kamerkoor & Symfonisch 
Koor is een ensemble dat naar buiten 
treedt in wisselende bezettingen van 24 
tot 80 zangers. Het werd opgericht door 
dirigent Bart Van Reyn en bestaat uit 
een mix van semi- en professionele 
zangers. Ze werkten reeds samen met 
orkesten zoals Brussels Philharmonic, 
het Symfonisch Orkest van de Munt, 
Symfonieorkest Vlaanderen, het Orkest 
van de Vlaamse Opera, Musica Viva 
Moskou, Bochumer Symphoniker en 
B’Rock. Ze werden al begeleid door 
dirigenten zoals Christian Arming, 
Michel Tabachnik, Edo De Waart, 
Martyn Brabbins, James MacMillan, 
Laurence Equilbey, Richard Egarr, 
Ottavio Dantone en Philippe 
Herreweghe. 

octopusensembles.be

Brussels Chamber Choir
Het Brussels Chamber Choir werd in 
2007 opgericht door de in Engeland 
geboren mezzosopraan Helen Cassano 
en haar medestudenten van het 
Koninklijk Conservatorium van Brussel. 
Het ensemble bestaat uit een eclecti-
sche groep zangers, die allemaal in het 
Brusselse wonen: amateurs én professi-
onals van meer dan tien nationaliteiten. 
Als huiskoor van het Koninklijk 
Conservatorium traden ze verschillende 
keren op met het barokorkest van de 
school. Hiervoor werkten ze met 
gastdirigenten zoals Philippe Pierlot, 
Paul Agnew, Sigiswald Kuijken en Paul 
Dombrecht. Enkele andere projecten 
van het koor waren uitvoeringen van de 
‘Johannes-Passion’ van Bach (2012) en 
‘Messiah’ van Händel (2013) in Eeklo en 
een lecture-performance met dirigent 
Eric Whitacre in 2012. Het koor werd 
ook uitgenodigd op festivals zoals 
Tête-à-tijd in Sint-Joost-ten-Node (2012), 
de Singing Brussels Celebration in 
Bozar (2014), Brussels International 
Guitar Festival (2015), La Fabbrica del 
Canto in Milaan (2015) en het Bach 
Heritage Festival in BOZAR (2017).
In 2011 won het koor de derde prijs op 
de Internationale Koorwedstrijd 
Vlaanderen, te Maasmechelen.

brusselschamberchoir.be
B

el
gi

an
 N

at
io

na
l O

rc
he

st
ra



20 21

Sofia Fomina
De Russische sopraan Sofia Fomina 
maakte haar debuut op de internationa-
le operascène in 2012, in de Royal 
Opera House, in ‘Robert le Diable’ van 
de Duitse componist Giacomo 
Meyerbeer. Sindsdien stond ze op de 
planken in de Opéra National de Paris, 
het Glyndebourne Festival, de 
Bayerische Staatsoper, de Hongaarse 
Nationale Opera, Royal Opera House in 
Londen, Théâtre du Capitole de 
Toulouse, Baden-Baden Festspielhaus, 
Seattle Opera, Theater an der Wien, 
Concertgebouw Amsterdam, Wigmore 
Hall en de BBC Proms. Fomina studeer-
de aan de muziekschool van Orlovsky 
en de Gnesin Academie te Moskou. 
Ze begon haar carrière aan het acade-
mische theater voor opera en ballet van 
Novosibirsk. Daarna voegde ze zich bij 
het staatstheater van Saarbrücken, waar 
ze rollen zong zoals de Koningin van de 
Nacht in ‘Die Zauberflöte’ en Rosina in 
‘Il Barbiere di Siviglia’. In 2010 kreeg ze 
een beurs van de internationale Wagner 
Association en werd ze uitgenodigd 
door Vladimir Jurowski voor een 
opvoering van Janáčeks ‘The Eternal 
Gospel’ met het London Philharmonic 
Orchestra in de Royal Festival Hall. In 
2016 won ze de negende International 
Mozart Competition te Salzburg. 
Ze zong concerten met dirigenten als 
Yuri Bashmet, Teodor Currentzis, Will 
Humburg, Konrad Junghänel, Vladimir 
Jurowski, Rory Macdonald, Georg 
Petrou en Konstantin Trinks. Ze maakte 
haar Amerikaanse operadebuut met 
opnieuw de rol van Rosina in een 
opvoering van ‘Il Barbiere di Siviglia’ in 
de Seattle Opera. Als concertzangeres 
zong ze recent de Achtste Symfonie van 
Mahler, met het Nationale 
Symfonieorkest van Denemarken en 
dirigent Fabio Luisi en ‘Das Rheingold’ 
van Wagner met the London 
Philharmonic Orchestra en dirigent 
Jurowski.

Michelle DeYoung
De Amerikaanse mezzosopraan 
Michelle DeYoung werd geboren in 
1968, in Grand Rapids, Michigan. Ze 
studeerde af aan het Metropolitan 
Opera’s Lindemann Young Artists 
Development Program. In 1992 won ze 
de Metropolitan Opera National Council 
Auditions en sindsdien treedt ze nog 
steeds regelmatig op in ‘The Met’. Ze 
zong met Glimmerglass Opera en de 
Wolf Trap Opera , twee ensembles met 
de ontwikkeling van jonge operazan-
gers als doelstelling. Sindsdien stond ze 
op de podia van grote operahuizen over 
heel de wereld, waaronder de 
Metropolitan Opera in New York, de 
Bayreuther Festspiele, de Berlijnse 
Staatsoper, de Lyric Opera in Chicago, 
de Grand Opera van Houston, het 
Nieuwe Nationale Theater te Tokio, de 
Opéra National de Paris, de Salzburger 
Festspiele, de Seattle Opera en het 
Théâtre du Châtelet te Parijs. Ze oogstte 
veel lof voor haar vertolkingen van 
Wagner, waaronder Fricka, Sieglinde en 
Waltraute in ‘Der Ring des Nibelungen’, 
Brangäne in ‘Tristan und Isolde’, Kundry 
in ‘Parsifal’ en Venus in ‘Tannhäuser’. 
Daarnaast is de rol van Judith in ‘Hertog 
Blauwbaards Burcht’ van Béla Bartók 
haar specialiteit. Ze zong die rol oa. met 
dirigent James Levine in Tanglewood te 
Massachusetts en met Pierre Boulez in 
het Barbican in Londen. Ze vertolkte ook 
de rol van Shaman tijdens de première 
van Tan Duns ‘The First Emperor’ in de 
Metropolitan Opera in 2006. Daarnaast 
is ze de favoriete zangeres van compo-
nisten zoals John Adams en Elliot Carter 
en zong ze op de premières van 
verschillende van hun stukken.

michelledeyoung.com

Hugh Wolff
Hugh Wolff werd in 1953 geboren in 
Parijs uit Amerikaanse ouders. Hij 
studeerde compositie aan Harvard en 
later in Parijs bij Olivier Messiaen; bij 
Charles Bruck volgde hij orkestdirectie. 
In de Verenigde Staten studeerde hij 
piano bij Leon Fleischer. Zijn carrière 
begon in 1989 als assistent van Mstislav 
Rostropovitsj bij het National Symphony 
Orchestra in Washington DC. Hij was 
muziekdirecteur van het New Jersey 
Symphony Orchestra (1986-1993) en 
The Saint Paul Chamber Orchestra 
(1992-2000), en ook chef-dirigent van 
het hr-Sinfonieorchester van Frankfurt 
(1997-2006). In september 2017 werd hij 
aangesteld als muziekdirecteur van het 
Belgian National Orchestra. Hugh Wolff 
stond eerder al aan het hoofd van de 
grote Noord-Amerikaanse symfonieor-
kesten (Chicago, New York, Boston, 
Philadelphia, Los Angeles, San 
Francisco en Cleveland) en Europa 
(Gewandhausorchester Leipzig, London 
Symphony Orchestra, Philharmonia 
Orchestra en City of Birmingham 
Symphony Orchestra). Zijn repertoire gaat 
van de barokperiode tot de hedendaagse 
muziek. Hij kan ook terugblikken op een 
hele reeks cd-opnames. Daarvoor werkte 
hij samen met onder meer Mstislav 
Rostropovitsj, Yo-Yo Ma, Joshua Bell, 
Hilary Hahn en Jean-Yves Thibaudet. 
Hij geeft tevens les aan het New England 
Conservatory of Music in Boston. 

hughwolff.com
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Binnenkort in deSingel

Eleanor Lyons sopraan
Stanislav Solovjev piano
Sergej Rachmaninov
Zes Liederen, opus 38

Sergej Prokofjev
Cinq Mélodies, opus 35

Frederick Delius
Verlaine Songs

Liederen van Glière ea.

do 14 nov 2019 / 20 uur / Blauwe zaal
€ 22 (basis) / € 17 (-25/65+) / € 10 (-19 jaar)
gratis inleiding Bernard De Graef / 19.15 uur / Blauwe foyer
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