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Geachte (vocale) barokliefhebber
De serie Barok Vocaal, georganiseerd door Fred Luiten Concertorganisatie, beleeft in seizoen 2016/17 zĳ n 
20-ste seizoen. Een jubileum én een mĳ lpaal. 

En ook in ons jubileumseizoen zĳ n in onze serie de beste en beroemdste musici in het vocale barokgenre te 
beluisteren. In deze serie passeren onder anderen de revue: Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe, 
Philippe Jaroussky met Freiburger Barockorchester, Maarten Engeltjes & Karina Gauvin met Il Pomod’Oro 
en op veler verzoek: het Windsbacher Knabenchor. Het knapenkoor komt wederom voor een indrukwekkend 
Weihnachtsoratorium. De serie wordt geopend met Maarten Engeltjes die samen met Karina Gauvin prachtige Love 
Duets zingt van Händel. Philippe Jaroussky herdenkt Telemann (die in 2017 250 geleden overleed) met enkele 
‘Passionskantaten’. Maar hĳ  sluit af met een van Bach’s beroemdste cantates: Ich habe genug. De serie wordt in stĳ l 
besloten met een feestelĳ k Bach-programma  rondom de 70-ste verjaardag van Philippe Herreweghe.

Wĳ  wensen u wederom een mooi vocaal barok seizoen toe.

DE SERIES
De serie ‘Barok Vocaal’ bestaat uit alle vier de concerten in seizoen 2016/2017.
De serie ‘Grote Countertenors’ bevat de concerten van 18 september 2016 en 25 januari 2017.
De serie ‘Vocale Meesterwerken van Bach’ bevat de concerten van 22 december 2016 en 14 mei 2017.

BESTELOPTIES
U kunt op drie manieren de serie(s) bestellen: online, telefonisch of met de bestelbon achterop deze brochurebrief. 
Op pagina 3 onderaan (na concert 4) vindt u meer informatie over de bestelopties.

BAROKVOCAAL
presenteert in seizoen 2016/2017

BESTELBON BAROK VOCAAL
Profi teer van de voorverkoop voor onze series: 
zeer goede plaatsen en grote korting t.o.v. losse kaarten.

Graag aankruisen wat u wilt bestellen:
❏  Ik bestel______x de serie ‘Barok Vocaal’ 
 [alle vier de concerten.  Rang 1 € 235,-  |  Rang 1+ € 255,-] €

❏  Ik bestel______x de serie ‘Vocale Meesterwerken van Bach’
 [concerten 22 dec 2016 en 14 mei 2017.  Rang 1 € 119,50  |  Rang 1+ € 129,50] €

❏  Ik bestel______x de serie ‘Grote Countertenors’
 [concerten 18 sept 2016 en 25 jan 2017.  Rang 1 € 119,50  |  Rang 1+ € 129,50] €

Administratiekosten bestelling met bon € 10,- €      10,-
(administratiekosten voor bestellen via internet € 4,- en telefoon € 8,-)

Totaal €

De losse kaartverkoop start 1 juni 2016

Naam *  m/v*

Voorletter(s)

Straat en huisnummer *

Postcode*    Plaats*

Telefoon overdag*   Email

Geboortedatum
* Verplichte velden

Voor het verschuldigde bedrag verleent ondergetekende Het Concertgebouw N.V. te Amsterdam een eenmalige 
machtiging om het bovenstaande totaalbedrag af te schrĳ ven van zĳ n/haar bankrekening.

IBAN

Handtekening    Datum

Stuur deze bon in een ongefrankeerde, gesloten envelop naar: 
Het Concertgebouw N.V., Antwoordnummer 17902, 1000 WR Amsterdam

De Algemene Bezoekersvoorwaarden VSCD zijn toepassing. Uw adresgegevens kunnen door Fred Luiten Concertorganisatie en 
Het Concertgebouw worden gebruikt om u te informeren over eventuele programmawijzigingen en u op de hoogte te stellen van 
activiteiten en speciale aanbiedingen.
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Händel: Love duets en aria’s met Engeltjes en Gauvin

Zondag 18 september 2016, 20.15 uur | Koninklĳ k Concertgebouw, Grote Zaal

Ensemble Il Pomo d’Oro
Maxim Emelyanychev, dirigent
Karina Gauvin, sopraan  |  Maarten Engeltjes, countertenor

Uit Solomon: Aria: What though I trace?  (Solomon); Sinfonia act 3 (Arrival of the Queen of Sheba);Rec: Thou fair inhabitant 
of Nile; Duet: Welcome as the dawn of day (Solomon, Queen); Aria: Will the sun forget to streak (Queen). 
Uit Faramondo: Sinfonia; Aria: Chi ben ama (Adolfo); Duet: Caro, Cara, tu mi accendi (Clotilde/Adolfo); Aria: Combattuta da 
due venti/Conoscero, se brami/Un’ aura placida (Clotilde).
Uit Saul: o.a. Rec: A father’s will has authorized my love (Michal); Duet: Thou fairest of ten thousand fair (David/Michal); 
Rec: Thy father is as cruel and as false (David); Duetto: At persecution I can laugh (David/Michal); Arioso: No, no, let guilty 
tremble (Michal).
Uit Rodelinda: Aria Rodelinda: L’empio rigor del fato; Pompe Vane di morte& Dove sei ? amato bene ! (Bertarido); 
Aria: Se fi era belva ha cinto (Bertarido); Aria: Ombre, piante (Rodelinda); Duet: Io t’abbraccio (Rodelinda, Bertarido) 

Sopraan Karina Gauvin wordt ook wel de ‘koningin van de barok’ genoemd. En zo’n prachtige titel krijg je uiteraard niet voor 
niets. Afgelopen seizoen schitterde zij diverse malen in Het Concertgebouw en Carré in onze serie. Maarten Engeltjes behoeft 
eveneens nauwelijks introductie: hij behoort tot het illustere gezelschap van Wereldberoemde Countertenors. De twee komen 
met een prachtig Händelprogramma met de mooiste duetten en aria’s. 

J.S. Bach: Weihnachtsoratorium

Donderdag 22 december 2016, 20.15 uur | Koninklĳ k Concertgebouw, Grote Zaal

Kammerorchester Basel  |  Windsbacher Knabenchor
Dirigent: Martin Lehmann
Sarah Wegener (Soprano)  |  Wiebke Lehmkuhl (Alto)
James Gilchrist (Tenor)  |  Tobias Berndt (Bass)

J.S. Bach – Weihnachtsoratorium (BWV 248), cantates I, II, III & VI

Wat is de Kerstperiode zonder het Weihnachtsoratorium van Bach? Wat diens Matthäus Passion is voor de Paastijd, dat is het 
Weihnachtsoratorium voor de Kerstperiode. Gun u zelf een uitvoering op wereldniveau, met het Windsbacher Knabenchor 
en Kammerorchester Basel. Na het prachtige en ontroerende uitvoering met de Windsbacher Knaben in 2014 dit seizoen 
op veler verzoek wederom het Weihnachtsoratorium met het jongenskoor. De Windsbacher Knaben behoren tot de beste 
jongenskoren ter wereld. Wederom is deze uitvoering met o.a. James Gilchrist “The fi nest Evangelist of his generation”. 

Jaroussky en Freiburger in Bach en Telemann

Woensdag 25 januari 2017, 20.15 uur | Koninklĳ k Concertgebouw, Grote Zaal

Freiburger Barockorchester
Philippe Jaroussky, countertenor

J.S. Bach: Ich habe genug (Cantate voor alt solo, BWV 82)
G. Ph. Telemann: Der am Ölberg zagende Jesus & Jesus liegt in letzten Zügen (Passionscantate TWV 1:364 & TWV 1:983. 
Voorts instrumentaal werk uit Brockes Passion.

Het is een gouden combinatie: één van de beroemdste countertenors van de wereld met één van de beste barokorkesten 
van de wereld! Philippe Jaroussky is een klasse apart. Zijn stem herken je uit duizenden. Zoals een recensent schreef: 
‘Hij is virtuoos als de duivel en zingt als een engel’.  Het Freiburger Barockorchester staat al decennialang aan de top van 
barokorkesten. Op het programma één van de fraaiste en beroemdste cantates van Bach: ‘Ich habe genug’. Jaroussky eert 
Telemann in het Telemann-jaar (overleed in 1767) met twee Passionscantates.

Herreweghe 70 jaar: Missa Brevis en Bach-cantates

Zondag 14 mei 2017, 20.15 uur | Koninklĳ k Concertgebouw, Grote Zaal

Collegium Vocale Gent (Koor en Orkest)
Philippe Herreweghe, dirigent
Dorothee Mields, sopraan  |  Damien Guillon, countertenor
Thomas Hobbs, tenor  |  Peter Kooy, bas

J.S. Bach – Missa Brevis, BWV 234, Cantates nr 80 ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, nr 79 ‘Gott der Herr ist Sonn und Schild’

Met dit concert wordt in Nederland feestelijk de 70-ste verjaardag van de beroemde dirigent Philippe Herreweghe gevierd.  
Tevens wordt herdacht dat 500 jaar geleden (1517) de Reformatie begon, met o.a. de  ‘Lutherse’ Missa Brevis en de beroemde 
‘Reformatiecantate’ Ein feste Burg is unser Gott.

BESTELOPTIES
Online reserveren: U kunt onze series voordelig online reserveren op www.concertgebouw.nl/series 
Klik daarna naar ‘Fred Luiten Concertorganisatie’. Dit is makkelĳ k én voordeliger: slechts € 4,- administratiekosten. 
U betaalt veilig via een éénmalige machtiging. 
Telefonisch reserveren: t/m 31 maart 2016 via de speciale ConcertgebouwSERIElĳ n 020 - 3059977 
(dag. 10 - 17 uur). Vanaf 1 april 2016 via de “gewone” Concertgebouwlĳ n, 0900 - 6718345 (dag. 10 - 17 uur - € 1,- 
p/g). U ontvangt passend advies over de beschikbare stoelen. Administratiekosten € 8,-. 
Reserveren via bestelbon: Vul bĳ gaande bon in en stuur deze aan Het Concertgebouw. Administratiekosten € 10,-.


