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Andreas Scholl contratenor
Tamar Halperin piano
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In the spring
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Wo der Goldregen steht
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The ash grove
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Beauty is Life (arr. Matt McMahon)

PAUZE

Arvo Pärt (°1935)
Es sang vor langen Jahren
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Alban Berg (1885-1935)
Abschied
Vielgeliebte schöne Frau                                       
Ferne Lieder                                                          
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The Twilight People                                                 
Tired                                                                        

John Cage
In a Landscape (piano solo)                                   

Benjamin Britten (1913-1976)
Salley Gardens                                                        

Joseph Tawadros (1983)                                       
A Truth (arr. Matt McMahon)
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Avondschemering

Dit liedrecital staat in het teken van de overgang van licht 
naar donker, en daarmee van leven naar dood. Het lied van 
Ralph Vaughan Williams op tekst van Seumas O’Sullivan 
waaraan dit programma zijn titel ontleent (‘The twilight 
people’), bevat alle thema’s die met deze overgang geasso-
cieerd worden. De wind speelt door de bladeren van de 
bomen. De protagonist hoort daarin de stemmen van de 
overledenen die de overkant nog niet bereikt hebben. De 
wijzen liggen rustig begraven onder het groene gras, de 
sterken zijn vertrokken over de zee. De protagonist is 
slechts verontrust door degenen die zich nog tussen leven 
en dood bevinden, en die hij hoort in het ritselen van de 
bladeren. Ze wijzen hem op het nakende einde: wie slechts 
oude dromen heeft, heeft al afscheid genomen van het 
leven.
Eens temeer leveren natuurbeelden de prachtigste 
evocaties op van diepe menselijke emoties. De wind 
fluistert oude geheimen, de ritselende bladeren onthullen 
cryptische boodschappen uit de wereld van de half-doden. 
Het lied gaat over ouderdom en afscheid van het leven, en 
het ongeloof daarover: is het al gedaan, kunnen de schim-
men uit het dodenrijk me niet nog even gunnen? De onrust 
duidt op verzet, niet op berusting. De dichter roept een 
mens tot leven die zijn leven niet als voltooid beschouwt. 
Misschien schuilt er troost in de gedachte dat het individu-
ele leven weliswaar vergaat, maar dat het opgenomen 
wordt in het hoger verband van de eeuwige natuur? Dit 
althans was het aanvoelen van de Victoriaanse dichters die 
wegvluchtten uit de ecologische en sociale ellende van de 
Engelse industrialisatie, recht in een gedroomde, paradij-
selijke natuur. Vandaag is het droombeeld van een eeuwi-
ge natuur doorprikt. De pastorale is een wanklank in tijden 
van door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
Naast onrust en teleurstelling kan de avondschemering 
ook positieve gevoelens evoceren. Het licht wordt milder, 
en de avond biedt de mooiste, diepste kleuren. Na de 
hectiek van de dag treedt rust in, en in het beste geval 
tevredenheid over de geleverde arbeid of het geleefde 
leven. Het wordt nacht, inderdaad, maar dat besef kan ook 
gepaard gaan met mildheid en zachte melancholie.

Ralph Vaughan Williams
Selectie van 4 liederen (1903-1958)
Vaughan Williams hield vooral van het grotere werk: 
symfonieën, muziektheater, ballet en vocaal-instrumentale 
werken in grote bezetting. Intiemere genres als piano- of 
kamermuziek en ook het liedgenre kwamen bij hem minder 
aan bod. Wel bewerkte hij een groot aantal Engelse 
volksliederen voor koor of voor stem en piano. Zijn liedpro-
ductie pendelt dan ook tussen twee stijlen: de eenvoudige, 
diatonische stijl van de Engelse folklore, en de romantische 
uitdrukking van de Duitse liedkunst. Opvallend is de 
groepering van zijn liedproductie in afgebakende periodes. 
Zo zijn er de jeugdliederen gecomponeerd tussen 1901 en 
1908, afgesloten door wat onmiskenbaar zijn grootste 
verwezenlijking is in dit genre: de cyclus ‘On Wenlock Edge’ 
voor tenor en de ongebruikelijke bezetting van strijkkwartet 
en piano. Uit deze periode horen we het populair gebleven 
lied ‘Silent noon’ uit de cyclus ‘The House of Life’ (1903) 
van de Engelse cultdichter Dante Gabrieli Rossetti, de 
centrale figuur uit de Pre-Rafaëllitische School. Na een 
lange periode waarin hij zich aan andere genres wijdde, 
schreef Vaughan Williams terug enkele liederen in de 
periode tussen 1922 en 1927. Daar horen de ‘2 Poems by 
Seumas O’Sullivan’ bij, waaronder het lied ‘The twilight 
people’ dat de rode draad vormt van dit recital. Weer een 
kwarteeuw later komen nog enkele liederen uit de laatste 
scheppingsperiode van de componist. Voor ‘In the spring’ 
(1952) greep hij naar een tekst van William Barnes, die 
bekend werd voor zijn gedichten in het dialect van Dorset. 
Tijdens zijn laatste levensjaren kreeg Vaughan Williams 
plots grote interesse in het klavierlied. Zo plande hij nog 
twee grote cycli op gedichten van zijn echtgenote. De vier 
voltooide liederen uit dit opzet werden postuum gepubli-
ceerd onder de titel ‘Four Last Songs’ (1954-1958), met 
daarin ook het vanavond uitgevoerde ‘Tired’. Liederen 
gecomponeerd in het aanschijn van de dood, de meeste 
onvoltooid en de vier voltooide liederen postuum gecre-
eerd: Vaughan Williams behoorde dan ongetwijfeld zelf tot 
‘The twilight people’.

Alban Berg
Selectie uit de jeugdliederen (1901-1908)
Vooraleer hij besliste componist te worden en daartoe bij 
Arnold Schönberg ging studeren, had Alban Berg reeds 
ongeveer dertig liederen geschreven in de stijl van de 
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grote Duitse liedtraditie. Hij stelde daar achteraf de beken-
de ‘Sieben frühe Lieder’ voor hoge sopraan en piano uit 
samen, waarvan hij in 1928 ook een versie met orkestbege-
leiding maakte. Andreas Scholl selecteerde vier andere 
liederen uit de jeugdperiode van Berg. De teksten zijn 
deels van minder bekende dichters (F. Lorenz: ‘Wo der 
Goldregen steht’; Elimar von Monsterberg Muenkenau: 
‘Abschied’), deels van grote coryfeeën uit de Duitse 
romantische dichtkunst (Friedrich Rückert: ‘Ferne Lieder’; 
Heinrich Heine: ‘Vielgeliebte schöne Frau’). Het valt op dat 
Berg niet het beginvers en dus de oorspronkelijke titel van 
dit laatste gedicht kiest (‘Spätherbstnebel, kalte Träume’), 
maar wel het slotvers (‘Vielgeliebte schöne Frau’) waarin 
het eigenlijke onderwerp van de natuurimpressie onthuld 
wordt. Niet toevallig selecteerde Berg een tekst van Heine 
die geen greintje ironie bevat, zodat hij de romantische 
overgave van de jongeman die hij was vrij spel kon geven. 
Dat viel ook Arnold Schönberg op in een terugblik op de 
vroege jeugdliederen van zijn leerling. Naast de onvermij-
delijke onhandigheden van de nog niet geschoolde 
jongeling, vielen hem twee grote kwaliteiten op: (1) muziek 
was onmiskenbaar een taal voor Alban Berg, een taal 
waarin hij zich adequaat wist uit te drukken, en (2) een 
overvloedige gevoelswarmte.

Benjamin Britten
Selectie uit ‘Folksong Arrangements’ (1939-1962)
Met meer dan 100 liederen, vaak samengebracht in 
zorgvuldig opgebouwde liedcycli, is Benjamin Britten 
ongetwijfeld de belangrijkste Engelse liedcomponist. 
Daarnaast bewerkte hij ook een groot aantal volksliederen 
voor koor of voor orkest. Maar ook voor stem en piano 
publiceerde hij vijf volumes met volksliederen: 1 met liedjes 
uit Frankrijk, en 4 met liedjes uit de Britse eilanden. Uit de 
laatste groep komen de oud Welshe volksmelodie ‘The ash 
grove’, daarnaast ‘The Salley Gardens’ waarvan Britten ook 
een orkestrale versie maakte, en ten slotte het overbeken-
de ‘Greensleeves’.

Aaron Copland
I bought me a cat (1950)
Dit is het laatste lied uit Coplands eerste boek met ‘Old 
American Songs’. Het is een nonsensicaal kinderliedje, met 
een refrein waarin telkens een dier toegevoegd wordt. Wij 
kennen die opbouw bijvoorbeeld ook vanuit het populaire 
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klavierwerken voor ‘prepared piano’, waarin allerhande 
objecten tussen de pianosnaren geplaatst worden om de 
klank van het instrument te verrijken. Cage componeerde 
ook enkele werken voor de ‘gewone’ piano, zonder prepa-
ratie. Al deze werken ontstonden in de context van dans-
voorstellingen. Van de vroege ‘Jazz Study’ was lange tijd 
niet zeker of Cage er wel de auteur van was. Het gebruik 
van jazzy elementen op vlak van ritme en harmonie is 
inderdaad atypisch voor Cage. ‘Soliloquy’ behoorde 
oorspronkelijk tot de danscyclus ‘Four Walls’ van Merce 
Cunningham, waarvoor Cage muziek componeerde voor 
stem en geprepareerde piano. Pas in 1985 werd het werk 
herontdekt en in een versie voor piano solo gecreëerd. ‘In a 
Landscape’ heeft het minimalistische, uitgebeende 
karakter gemeen met de pianomuziek van Erik Satie. 
Misschien is dit wel een van de vroegste voorbeelden van 
‘ambient music’, onnadrukkelijke muziek die zich integreert 
in een landschap zonder er zich aan op te dringen?

‘De snijdersbank’. De term ‘stapellied’ is onmiddellijk 
duidelijk.

Arvo Pärt
‘Es sang vor langen Jahren’ (1984) en ‘Vater Unser’ 
(2005)
‘Es sang vor langen Jahren’ is gebaseerd op een gedicht 
over de liefde van Clemens Brentano. Pärt schreef dit werk 
in opdracht van zijn collega componist Diether de la 
Motette: vandaar de ondertitel ‘Motette für de la Motte’. De 
oorspronkelijke versie is voor contratenor, viool en altviool. 
‘Vater Unser’ is de Duitse versie van het hoofdgebed uit de 
katholieke praktijk. In 2013 schreef Pärt hiervan nog een 
versie voor contratenor en strijkers, op vraag van Andreas 
Scholl.

Ari Frankel
The Rest (2008)
‘The Rest’ is het openingslied van de vijfdelige cyclus 
‘wiping ceramic tiles’, waarvoor de Israëlisch-Amerikaanse 
componist Ari Frankel zowel tekst als muziek schreef. Zoals 
de titel suggereert is het een rustig, meditatief lied dat veel 
weg heeft van een melodieuze popsong. Ook hiervan 
bestaat er een versie met begeleiding van strijkkwintet, 
geschreven op vraag van Scholl.

Joseph Tawadros
‘Beauty is Life’ en ‘A Truth’
Joseph Tawadros is een Australische componist en 
virtuoos op de oud, een Arabisch luitinstrument, waarmee 
hij gezien zijn Egyptische afkomst goed vertrouwd is. In zijn 
composities vermengt hij elementen uit verschillende 
muziekculturen. ‘Beauty is Life’ sluit het eerste deel van het 
recital op gepaste wijze af. Het is een rustig, meditatief lied 
met veel herhalingen van eenvoudige, melodieuze figuren. 
Samen met ‘A Truth’ is hier een arrangement van gemaakt 
voor contratenor en piano, waarin ook Tamar Halperin een 
hand had.

John Cage 
‘Jazz Study’ (1942), ‘Soliloquy’ (1945) en
‘In a Landscape’ (1948) 
Het liedrecital wordt driemaal onderbroken voor uitvoering 
van een werk voor solo piano van John Cage. In deze 
periode schreef deze Amerikaanse componist niet enkel 
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Ari Frankel
The Rest
Wheels turn
Clatter, noise
Steel tracks

Getting warm

Turn and run to the East
Hide, but pray to the beast

All my hearts 
Are alive

All my hope
Deep inside

Hats in front
Knives behind

West is lost

White and black turns the earth
I hope to know and

Feel safe
One day

Aaron Copland
The little horses

Hush bye bye, don’t you cry
Go to sleepy little baby

When you wake you shall have
All the pretty little horses

Blacks and bays, dapples and grays
All the pretty little horses

Blacks and bays, dapples and grays
Coach and six a little horses

Hush bye bye, don’t you cry
Go to sleepy little baby

When you wake you have sweet cake
And all the pretty little horses

A brown and gray, black and bay

And a coach and six, little horses
A black and bay, brown and a gray
And a coach and six, little horses

Hush you bye, don’t you cry
Oh, you pretty little baby
Go to sleepy little baby
Oh you pretty little baby

oud Amerikaans volksliedje

Aaron Copland
At the river

Shall we gather by the river,
Where bright angel’s feet have trod,

With its crystal tide forever
Flowing by the throne of God?

Yes, we’ll gather by the river,
The beautiful, the beautiful river,

Gather with the saints by the river
That flows by the throne of God.

Soon we’ll reach the shining river,
Soon our pilgrimage will cease,

Soon our happy hearts will quiver
With the melody of peace.

Yes, we’ll gather by the river,
The beautiful, the beautiful river,

Gather with the saints by the river
That flows by the throne of God.

Robert Lowry (1826-1899)
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Ralph Vaughan Williams
In the spring

My love is the maïd ov all maïdens,
Though all mid be comely,

Her skin’s lik’ the jessamy blossom
A-spread in the Spring.

Her smile is so sweet as a beäby’s
Young smile on his mother,

Her eyes be as bright as the dew drop
A-shed in the Spring.

O grey-leafy pinks o’ the geärden,
Now bear her sweet blossoms;

Now deck wi’ a rwose-bud, O briar,
Her head in the Spring.

O light-rollèn wind blow me hither,
The vaïce ov her talkèn,

Or bring vrom her veet the light doust,
She do tread in the Spring.

O zun, meäke the gil’cups all glitter,
In goold all around her;

An’ meäke o’ the deäisys’ white flowers
A bed in the Spring.

O whissle gäy birds, up bezide her,
In drong-way, an’ woodlands,

O zing, swingèn lark, now the clouds,
Be a-vled in the Spring.

An’ who, you mid ax, be my praïses
A-meäken so much o’,

An’ oh! ‘tis the maïd I’m a-hopèn
To wed in the Spring.

William Barnes (1801-1886)

Alban Berg (1885-1935)
Wo der Goldregen steht

Eh’ wir weitergehen,
Laß uns stille stehen,

Hier ist alles ruhig, weit und klar.
Eine Blütendolde

Von dem gelben Golde
Dieses Strauches in dein braunes Haar!

Seine Zweige hängen
Schwer und voll und drängen

Über uns mit süßer Kraft herein.
Laß uns stehn und warten

Tief im fernsten Garten
Kann die Liebe nicht verborg’ner sein.

Eine alte Weise
Klingt verträumt und leise,

Und du siehst mich an und lächelst hold.
Quellen gehn und rinnen,
Ach, was jetzt beginnen?

Sieh, es regnet Glück und Sonnengold.

F. Lorenz, mogelijk Felix Lorenz (1875-1930)
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Ralph Vaughan Williams
Silent noon

Your hands lie open in the long fresh grass, -
The finger-points look through like rosy blooms:

Your eyes smile peace. The pasture gleams and glooms
‘Neath billowing skies that scatter and amass.

All round our nest, far as the eye can pass,
Are golden kingcup fields with silver edge

Where the cow-parsley skirts the hawthorn hedge.
‘Tis visible silence, still as the hour glass.

Deep in the sunsearched growths the dragon-fly
Hangs like a blue thread loosened from the sky: -

So this winged hour is dropt to us from above.
Oh! clasp we to our hearts, for deathless dower,

This close-companioned inarticulate hour
When twofold silence was the song of love.

Dante Gabriel Rossetti (1828-1882)

John Cage 
Soliloquy (piano solo)       

Aaron Copland
I bought me a cat

I bought me a cat
my cat pleased me

I fed my cat under yonder tree
My cat says “fiddle eye fee”

I bought me a duck
my duck pleased me

I fed my duck under yonder tree
My duck says “Quack, quack”

My cat says “fiddle eye fee”

I bought me a goose
My goose pleased me

I fed my goose under yonder tree
My goose says “quaa quaa”
My duck says “quack quack”
My cat says “fiddle eye fee”

I bought me a hen
My hen pleased me

I fed my hen under yonder tree
My hen says “shim-my-shack” “shim-my-shack”

My goose says “quaa quaa”
My duck says “Quack, quack”

My cat says “fiddle eye fee”

I bought me a pig
My pig pleased me

I fed my pig under yonder tree
My pig says “griffy, griffy”

My hen says “shim-my-shack”
My goose says “quaa quaa”

My duck says “Quack, quack”
My cat says “fiddle eye fee”

I bought me a cow
My cow pleased me

I fed my cow under yonder tree
My cow says “moo, moo”
My pig says “griffy, griffy”

My hen says “shim-my-shack, shim-my-shack”
My goose says “quaa quaa”

My duck says “Quack,quack”
My cat says “fiddle eye fee”

I bought me a horse
My horse pleased me

I fed my horse under yonder tree
My horse says “Neigh, Neigh”

My cow says “moo, moo”
My pig says “griffy, griffy”

My hen says “shim-my-shack, shim-my-shack”
My goose says “quaa quaa”

My duck says “Quack, quack”
My cat says “fiddle eye fee”
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I got me a wife
My wife pleased me

I fed my wife under yonder tree
My wife says “Nag, nag”

My horse says “Neigh, Neigh”
My cow says “moo, moo”
My pig says “griffy, griffy”

My hen says “shim-my-shack, shim-my-shack”
My goose says “quaa quaa”

My duck says “Quack, quack”
My cat says “fiddle eye fee”

oud Amerikaans volksliedje

John Cage 
Jazz Study (piano solo)   

Benjamin Britten
The ash grove

Down yonder green valley where streamlets meander,
When twilight is fading, I pensively rove,

Or at the bright noontide in solitude wander
Amid the dark shades of the lonely ash grove.

‘Twas there while the blackbird was joyfully singing,
I first met my dear one, the joy of my heart;

Around us for gladness the bluebells were ringing,
Ah! then little thought I how soon we should part.

Still glows the bright sunshine o’er valley and mountain,
Still warbles the blackbird his note from the tree,

Still trembles the moonbeam on streamlet and fountain;
But what are the beauties of nature to me?

With sorrow, deep sorrow, my bosom is laden,
All day I go mourning in search of my love.

Ye echoes, O tell me, where is the sweet maiden?
She sleeps ‘neath the green turf down by the ash grove.

volkslied

Joseph Tawadros
Beauty is Life

Beauty is life when life unveils her holy face. 
But you are life and you are the veil.

Beauty is eternity gazing at itself in a mirror. 
But you are eternity and you are the mirror. 

pauze
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Arvo Pärt 
Es sang vor langen Jahren

Es sang vor langen Jahren
Wohl auch die Nachtigall!

Das war wohl süßer Schall,
Da wir zusammen waren.

Ich sing’ und kann nicht weinen,
Und spinne so allein,

Den Faden klar und rein
So lang’ der Mond wird scheinen.

Als wir zusammen waren,
Da sang die Nachtigall;

Nun mahnet mich ihr Schall,
Daß du von mir gefahren.

So oft der Mond mag scheinen,
Denk ich wohl dein allein.

Mein Herz ist klar und rein -
Gott wolle uns vereinen.

Seit du von mir gefahren,
Singt stets die Nachtigall;
Ich denk bei ihrem Schall,
Wie wir zusammen waren.

Gott wolle uns vereinen!
Hier spinn ich so allein.

Der Mond scheint klar und rein;
Ich sing und möchte weinen.

Clemens von Brentano (1778-1842)

Arvo Pärt 
Vater Unser

Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name.

Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,

wie im Himmel so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.

Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.

Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.

Christelijk gebed uit de eerste eeuw

Benjamin Britten 
Greensleeves

Alas, my love, you do me wrong
To cast me off discourteously,
And I have loved you so long,

Rejoicing in your company.

Greensleeves was all my joy,
Greensleeves was my delight,

Greensleeves was my heart of gold,
And who but my lady Greensleeves?

I have been ready at your hand,
To grant whatever you do crave,
I have waged both life and land,

Your love and good-will for to gain.

volkslied
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Alban Berg
Abschied

Ein Spielmann, der muß reisen, 
das ist ein alter Brauch,

drum weht aus seinen Weisen 
auch stets ein Abschiedshauch.

Ob ich einst wiederkehre?
Mein Lieb, das weiß ich nicht.
Des Todes Hand, die Schwere,

viel Rosenknospen bricht.

Elimar von Monsterberg-Muenckenau (1877- ?)

Alban Berg
Vielgeliebte schöne Frau

Spätherbstnebel, kalte Träume,
überfloren Berg und Tal,

Sturm entblättert schon die Bäume,
und sie schaun gespenstig kahl.

Nur ein einz’ger, traurig schweigsam
einz’ger Baum steht unentlaubt,

feucht von Wehmutstränen gleichsam,
schüttelt er sein grünes Haupt.

Ach, mein Herz gleicht dieser Wildnis,
und der Baum, den ich dort schau’
sommergrün, das ist dein Bildnis,

vielgeliebte schöne Frau.

Heinrich Heine (1797-1856)

Alban Berg
Ferne Lieder

Rosen!
Ein Zypressenhain,

Alte Brunnen fließen.
Auf dem Meer im Abendschein
Schwarze Schwalben schießen.

Aus der weißen Villa dringt
Eine sanfte Klage:

Eine Frau, die spielt und singt
Lieder andrer Tage.

Eine große Stille spinnt,
die Fontänen steigen.

Und die fernen Lieder sind
Laut geword’nes Schweigen.

Friedrich Rückert (1788-1866)

Ralph Vaughan Williams 
The twilight people

It is a whisper among the hazel bushes; 
It is a long, low, whispering voice that fills 

With a sad music the bending and swaying rushes; 
It is a heart-beat deep in the quiet hills. 

Twilight people, why will you still be crying, 
Crying and calling to me out of the trees? 

For under the quiet grass the wise are lying, 
And all the strong ones are gone over the seas. 

And I am old, and in my heart at your calling 
Only the old dead dreams a-fluttering go; 
As the wind, the forest wind, in its falling 

Sets the withered leaves fluttering to and fro.

Seumas O’Sullivan (1879-1958)
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Ralph Vaughan Williams 
Tired

Sleep, and I’ll be as another sleeper
Holding you in my arm

Glad that you lie so still at last.

This sheltering midnight is our meeting place
No passion or despair or hope divides me from your side.

I will remember the firelight on your sleeping face
I will remember shadows growing deeper.

As the fire fell to ashes
An the moments passed.

Ursula Vaughan Williams (1911-2007)

John Cage
In a Landscape (piano solo)

Benjamin Britten
Salley Gardens

Down by the Salley Gardens my love and I did meet;
She passed the Salley Gardens with little snow-white feet.
She bid me take love easy, as the leaves grow on the tree;

But I, being young and foolish, with her did not agree.

In a field by the river my love and I did stand,
And on my leaning shoulder she laid her snow-white hand.
She bid me take life easy, as the grass grows on the weirs;

But I was young and foolish, and now am full of tears.

William Butler Yeats (1865-1939)

Joseph Tawadros (1983)
A Truth

For self is a sea boundless and measureless.
Say not ‘I have found the truth’, but rather, ‘I have found a truth’.

Say not, I have found the path of the soul.’ 
Say rather, ‘I have met the soul walking upon my path.’

For the soul walks upon all paths.
The soul walks not upon a line, neither does it grow like a reed.

The soul unfolds itself, like a lotus of countless petals. 

(Gibran, from The Prophet, chapter 17 – Self-knowledge)
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Andreas Scholl
De Duitse contratenor Andreas Scholl 
werd geboren in 1967 in Kiedrich, in 
een muzikale familie. Op z’n zevende 
werd hij lid van de Kiedricher 
Chorbuben, het plaatselijke gregori-
aanse jongenskoor. Op zijn dertiende 
zong hij als tweede knaap in een 
uitvoering van Mozarts ‘Zauberflöte’ in 
het staatstheater van Wiesbaden. Hij 
trok ook naar het Pueri Cantores 
festival in Rome en werd uit 20.000 
deelnemers uitgekozen om te zingen 
tijdens een mis voor Paus Johannes 
Paulus II. Daarna speelde hij samen 
met z’n medekoorleden een bijrolletje 
als monnik in de film ‘The Name of the 
Rose’ (‘86), die gedeeltelijk werd 
opgenomen nabij Kiedrich. Vanaf z’n 
zeventiende studeerde hij bij Richard 
Levitt en René Jacobs aan het Schola 
Cantorum Basiliensis. Zijn eerste 
passage in Antwerpen vond plaats in 
‘91, voor een uitvoering van Bachs 
‘Johannes-Passion’, onder leiding van 
Philippe Herreweghe. Twee jaar later 
verving hij zijn leraar Jacobs op Goede 
Vrijdag, voor een uitvoering in Parijs 
van hetzelfde werk; een opmerkelijke 
prestatie waarmee hij zijn naam 
vestigde. Scholl noemt zichzelf geen 
operazanger, maar “een zanger die 
ook in opera’s zingt”. Zijn grootste 
rollen zingt hij in opera’s van Georg 
Friedrich Händel, getuige daarvan de 
DVD-opnamen van ‘Rodelinda’, 
‘Partenope’ en ‘Giulio Cesare’. Zijn 
vertolking van de hoofdrol in die 
laatste wordt beschouwd als zijn 
bravourestuk. In 2012 huwde hij met 
pianiste Tamar Halperin. In datzelfde 
jaar verscheen hun eerste cd als duo: 
‘Wanderer’, met liederen van Brahms, 
Haydn, Mozart en Schubert. Zes jaar 
later maakten ze samen ‘The Family 

Songbook’, waarop ze geluiden uit het 
Midden-Oosten combineren met 
kinderliedjes uit het Westen. Recent 
verscheen hun cd ‘The Twilight 
People’ op het label BMG. Daarnaast 
is Scholl te horen op talrijke barokop-
namen, onder meer  Bachcantates 
met Kammerorchester Basel en 
Vivaldi Motetten met het Australian 
Brandenburg Orchestra, Händels 
‘Solomon’ en ‘Saul’ olv. Paul McCreesh 
en de cd ‘Crystal Tears’ met luit- en 
consortliederen van John Dowland. 
Hoogtepunten dit seizoen zijn recitals 
met Tamar Halperin, onder meer in de 
Wigmore Hall in Londen en 
Concertgebouw Amsterdam. In Salle 
Gaveau in Parijs is hij te horen met 
luitist Edin Karamazov en hij keert 
terug naar het Staatsconservatorium 
van Moskou voor een concert met het 
Musica Viva Chamber Orchestra en 
Alexander Rudin.
andreasscholl.org

Tamar Halperin
De Israëlische pianiste Tamar 
Halperin werd geboren in 1976, in Tel 
Aviv. Ook zij koos barokmuziek als 
voornaamste pijl in haar creatieve 
boog. Hoewel ze piano leerde spelen 
toen ze zes jaar oud was, wilde ze 
aanvankelijk tennisster worden. Ze 
trainde om professioneel atleet te 
worden, maar uiteindelijk vond ze de 
muziek belangrijker. Ze leerde piano, 
klavecimbel en harp spelen. Eerst aan 
de universiteit van Tel Aviv en later aan 
het Schola Cantorum Basiliensis, waar 
ze zich focuste op historisch geïnfor-
meerde uitvoeringen. Daarna studeer-
de ze in New York, aan de Juilliard 
School of Music. In 2004 sleepte ze 
de ereprijs in de wacht op het Musica 
Antiqua Festival te Brugge. Naast de 
barok houdt ze zich ook bezig met 
klassieke én hedendaagse muziek. 
Samen met jazzpianist Michael Wollny 
nam ze de cd ‘Wunderkammer’ op, die 
in 2010 de ECHO Jazzprijs kreeg voor 
‘beste pianoalbum’. In 2013 verscheen 
het vervolg ‘Wunderkammer XXL’, 
waarvoor ze opnieuw een ECHO Jazz 
award krijgen; deze keer in de catego-
rie ‘big band’. Om de honderdste 
verjaardag van Erik Satie te vieren, 
nam ze in 2016 een cd met zijn muziek 
op. Naast piano en klavecimbel speelt 
ze hier ook Hammond orgel en 
Wurlitzer piano. In 2016 ontving ze 
samen met haar echtgenoot de 
Hessischer Kulturpreis, vanwege hun 
grensverleggend werk. 
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Marc-André Hamelin piano

Alexander Skrjabin
Fantasie in b, opus 28
Pianosonate nr 3 in fis, opus 23

Sergej Prokofjev
Sarcasmen, opus 17

Franz Schubert 
Pianosonate in A, D959
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