
juli - augustus 2022
bestel nu 
kaarten

Vier de 
zomer met 

muziek!



Zoek verkoeling in Het Concertgebouw terwijl 
je hart juist wordt verwarmd. In dit nieuwe 
seizoen VriendenLoterij ZomerConcerten  
staan onze deuren wijder open dan ooit.  
Jong en oud, uit alle denkbare windstreken,  
en uiteraard altijd het beste van het beste.  
In de Grote en de Kleine Zaal ontvangen we 
internationale orkesten en solisten en de 
grootste toppers uit eigen land, die allemaal 
hun meest zomerse programma’s brengen. 
Zoals Brahms’ zonnige Tweede symfonie, uit-
gevoerd door het Orchestre National de Lille, 
en de Argentijnse tango’s van het ardeTrio. 

VriendenLoterij 
ZomerConcerten

Legendarische dirigenten als Philippe  
Herreweghe en Herbert Blomstedt staan  
zij aan zij met het nieuwste muziektalent.  
We verwelkomen deze zomer acht jeugd-
orkesten vanuit de hele wereld. Van de 
Filarmónica Joven de Colombia tot het  
European Youth Orchestra, van Chineke!  
Junior tot het Jeugdorkest Nederland.  
 
Onder onze solisten zijn veel nieuwe,  
overal rondzingende namen. Zoals de  
Zuid-Afrikaanse cellist Abel Selaocoe,  
een sensatie bij de laatste BBC Proms.  
Hij start zijn internationale tournee in  
Amsterdam. Pianist Gerard Aimontche,  
een Rus met Afrikaanse wortels, soleert  
in de Nederlandse première van Stewart 
Goodyears Callaloo - A Caribbean Suite.  
En vocaliste Nai Barghouti, winnares van  
de Concertgebouw Young Talent Award  
2020, combineert Arabische stijlen met  
jazz, pop en klassiek. 

U kunt genieten van twee van Nederlands 
meest stralende muzieksterren:  
Ilse DeLange en Iris Hond en van heel veel 
filmmuziek. In de derde editie van Star Wars 
in Concert is maar liefst vier avonden de 
meeslepende film Return of the Jedi te zien 
en horen. Meer muziek van John Williams  
is er in een speciale tribute door het Staats- 
orchester Rheinische Philharmonie. Een 
filmisch concert sluit, met de broeierige 
Carmen-suite van Bizet, de VriendenLoterij 
ZomerConcerten af. 



VriendenLoterij 
ZomerConcerten



 
 

Jong talent 

Het Concertgebouw geeft deze zomer meer dan ooit ruimte aan jong talent.  
Er zijn maar liefst acht jeugdorkesten uit de hele wereld te gast. Ook de  
solisten zijn jong en aanstormend. Zangeres Nai Barghouti, sopraan  
Laetitia Gerards, het Novus Quartet, violiste Noa Wildschut: allen inter- 
nationale sterren met een brede muzikale horizon. We ontvangen jonge,  
prijswinnende pianisten, zoals Alexandre Kantorow en Marie-Ange Nguci,  
en twee van de beste jonge cellisten van nu: Victor Julien-Laferrière en  
Abel Selaocoe. Onze Koorzaal wordt een echt jeugdhonk met een reeks  
spannende concerten door jonge, talentvolle musici.

ma 18/07 - 20.00 uur
Nai Barghouti (zang/fluit)
Khalil Khoury (kanun)
Arabische muziek met invloeden  
uit jazz, pop en klassiek

za 23/07 - 20.00 uur
Alexandre Kantorow (piano)
Belgian National Orchestra  
o.l.v. Hugh Wolff
Liszt - Pianoconcert nr. 2

ma 01/08 - 20.00 uur
Novus String Quartet
Strijkkwartetten van  
Brahms tot Sjostakovitsj

vr 05/08 - 20.00 uur
Victor Julien-Laferrière (cello)
Jeugdorkest Nederland  
o.l.v. Jurjen Hempel
Dvořák - Celloconcert

zo 07/08 - 20.00 uur
Abel Selaocoe (cello/zang)
Bantu Ensemble
Muziek van westerse en Afrikaanse  
componisten, klassiek en eigen werk

di 23/08 - 20.00 uur
Noa Wildschut (viool)
Radio Filharmonisch Orkest  
o.l.v. Kazuki Yamada
Bruch - Schotse fantasie

Victor Julien-Laferrière Nai Barghouti



 
 

 

Randall Goosby 
17/08 Agenda



Juli 01 – 06 Juli

Mozarts Requiem door Groot Omroepkoor en Benjamin Goodson
Benjamin Goodson leidt het Groot Omroepkoor, het Radio  
Filharmonisch Orkest en solisten in Mozarts roerende Requiem.  
In het koorwerk Dixit Dominus hoort u Händel op zijn meest  
levendig en expressief.

vr 01/07
20.00 uur
Grote Zaal
€33 – €45 – €54

Opera in de zomer: de mooiste aria’s van Mozart tot Verdi
Phion en de Nederlandse Reisopera in een zonnig operaboeket,  
geleid door Claus Peter Flor. Internationale topsolisten zingen de 
meest geliefde aria’s van Verdi, Puccini, Léhar, Mozart en Massenet. 

Peuterconcert: Trapperdetrap met Izaline Calister
In Trapperdetrap gaan Izaline Calister, Thijs Borsten en co op reis 
door de (muziek)wereld. Kinderliedjes over de wind, de vakantie  
en de zon, met een vleugje jazz. Een ‘oudervriendelijk’ en extra 
zomers peuterconcert.

Nick & Simon & 
Garfunkel  
met het Metropole Orkest
In de succesvolle tv-serie Homeward Bound reisden  
Nick & Simon door het Amerika van Simon & Garfunkel. 
Hun bijbehorend album werd goud. Bij het Metropole  
Orkest zingen ze de mooiste klassiekers van en geïn-
spireerd door het legendarische duo. ‘Het klinkt heel goed, 
het klinkt als ons’, aldus Paul Simon. Voor dit concert kunt 
u ook kaarten kopen voor de livestream à € 10 of € 15. 

za 02/07
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

zo 03/07
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Katia & Marielle 
Labeque
Stravinsky s Petroesjka

De Filarmónica Joven de Colombia speelt  
Stravinsky’s sprankelende sprookjesballet Petroesjka.  
Jong toptalent mét poppenspel en choreografie.  
Het legendarische pianoduo Katia & Marielle Labèque 
brengt een extravagant en feestelijk werk van Golijov.

ma 04/07
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

di 05/07 + wo 06/07
09.30, 11.30 en  
15.30 uur
Koorzaal
€11

We starten deze zomer met een nieuwe programmering voor de Koor-
zaal: de Basement Sessions. Jong, veelbelovend talent uit de pop en 
jazz. Van singer-songwriters tot soul. Een feestje op vrijdagavond en 
iets om niet te missen!" - Edwin van Andel (programmeur)

Tip

'



Basement Sessions
In onze sfeervolle Koorzaal kunt u genieten van pop, jazz en/of  
soul door jonge, talentvolle musici. Op ZomerConcerten.nl vindt  
u de programmering voor deze avond. 

vr 15/07
19.30 en 21.30 uur
Koorzaal
€20

do 14 t/m zo 17/07
20.00 uur
17/07 om 14.00 uur
Grote Zaal
€40 – €61 – €77

Jonathan Fournel in turbulente Chopin en orkestrale Brahms
De jonge Franse sterpianist Jonathan Fournel speelt turbulent werk 
van Chopin. Maar ook Brahms’ Derde sonate, waarmee hij onlangs 
de Koningin Elisabethwedstrijd won. ‘Bijna een symfonie voor de 
piano' , aldus Fournel.

do 07/07
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

06 – 15 Juli Juli
Oumou Sangaré: Mogoya Unplugged
De Malinese superster Oumou Sangaré trekt traditionele  
Wassoulou-muziek naar de 21ste eeuw. Haar succesalbum Mogoya  
zet krachtige, vaak politieke boodschappen op innemende Afropop.
Vandaag akoestisch.  

wo 06/07
20.00 uur
Grote Zaal
€23 – €32 – €39

za 09/07
20.00 uur
Kleine Zaal
€31 – €38 – €45

zo 10/07
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

Bestel kaarten op zomerconcerten.nl 

vr 08/07
19.30 en 21.30 uur
Koorzaal
€20

Sjors van der Panne: chansonnier van de Nederpop
Dit najaar verschijnt het door Frankrijk en het chanson geïnspireerde 
nieuwe album van Sjors van der Panne. Een voorproef klinkt in  
Het Concertgebouw. Van Patrick Bruel en Françoise Hardy tot Zaz  
en Renaud, in het Frans en Nederlands. 

Mozart Piano Quartet met Mozart, Saint-Saëns en Dvořák
Het Duitse Mozart Piano Quartet speelt meeslepende kwartetten  
van Saint-Saëns en Dvořák. Volgens Gramophone roept het viertal  
‘de geest van zijn naamgenoot op’. Ook letterlijk, met publieks- 
favoriet het Eerste pianokwartet.

Basement Sessions
In onze sfeervolle Koorzaal kunt u genieten van pop, jazz en/of  
soul door jonge, talentvolle musici. Op ZomerConcerten.nl vindt  
u de programmering voor deze avond. 

Star Wars:  
Return of the Jedi
Live in Concert 
Ga ook deze zomer weer op muzikale ruimtereis. Na staande 
ovaties voor de eerste twee Star Wars-films is het nu tijd voor 
opvolger Return of the Jedi. De Belgische maestro Dirk Brossé 
is na meer dan 150 Star Wars-concerten de ultieme expert. 
Beleef de opwindende muziek van John Williams  
met het Residentie Orkest en de film op groot doek!

Ik kijk erg uit naar al het spetterende, jonge talent in deze editie van 
de ZomerConcerten. Zoals pianist Alexandre Kantorow, die op 23 juli 
het Tweede pianoconcert van Liszt speelt, met het Belgian National 
Orchestra. Een aanrader!" - Anita Crowe (programmeur)

Tip



16 – 23 Juli

VOŁOSI
‘VOŁOSI is een openbaring’, aldus de BBC. Klassiek geschoolde 
strijkers in een dynamische mix van jazz en klanken uit de Karpaten. 
VOŁOSI speelt van Seoul tot Helsinki. Een ensemble dat garant 
staat voor spectaculaire optredens.

Beethovens Symfonie nr. 5 en Mozart door Haochen Zhang
L’Orchestre National de Metz speelt Beethovens Vijfde symfonie.  
Aan kop twee jonge, veelgeprezen talenten: dirigent David Reiland  
en pianist Haochen Zhang. Die laatste soleert in een betoverend  
pianoconcert van Mozart.  

Fay Live! 25 jaar Fay Claassen
Jazzdiva Fay Claassen is, volgens NRC, de enige Nederlandse die op  
die titel aanspraak mag maken. Al 25 jaar! Dat viert Claassen met  
haar band in een dwarsdoorsnede uit haar repertoire. Standards,
bijzondere vondsten en eigen songs.

Nai Barghouti en Khalil Khoury: muzikale melting pot
Zangeres Nai Barghouti won de Concertgebouw Young Talent Award 
2020 en vormt een duo met kanunspeler Khalil Khoury. Muziek 
vol hoop en liefde: Arabische stijlen met invloeden uit jazz, pop en 
klassiek.

Alexandre Kantorow, Hugh Wolff leidt Mendelssohn en Tsjaikovski
Is pianist Alexandre Kantorow een reïncarnatie van Liszt?  
Oordeel zelf. Kantorow speelt Liszts Tweede pianoconcert bij het  
Belgian National Orchestra. Hugh Wolff leidt ook Mendelssohn  
en Tsjaikovski.

za 16/07
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

do 21/07
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

za 23/07
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Juli

zo 17/07
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

ma 18/07
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

vr 22/07
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Bravo Broadway
van Cabaret tot Chicago

I Got Rhythm – het motto van de Württembergische  
Philharmonie Reutlingen. Stervocalisten Alli Mauzey en 
Hugh Panaro zingen Bravo Broadway. Musicalhoogte- 
punten van Phantom of the Opera tot Hairspray en Cabaret. 
Klassiekers van Gershwin klinken naast hedendaagse  
hits uit bijvoorbeeld Frozen. Garrett Keast dirigeert.

Ik kan niet wachten tot het concert van Abel Selaocoe en het Bantu  
Ensemble op 7 augustus. Het wordt adembenemend, met een mix van 
klassieke cello, improvisatie, zang en (body)percussie. Gaat het lukken 
om stil te blijven zitten?" - Myrthe Nieuwenhuizen (producent)

Tip

vr 22/07
19.30 en 21.30 uur
Koorzaal
€20

Basement Sessions
In onze sfeervolle Koorzaal kunt u genieten van pop, jazz en/of  
soul door jonge, talentvolle musici. Op ZomerConcerten.nl vindt  
u de programmering voor deze avond.



vr 29/07
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Thomas Beijer en Christiaan Kuyvenhoven in Nightcaps
 Twee alleskunners solo en in duet. Pianisten Thomas Beijer en  
Christiaan Kuyvenhoven spelen Nightcaps: allerlei door de nacht  
ingefluisterde muziek. Rachmaninoff, Liszt en Debussy en veel  
meer in een mysterieus concert.

do 28/07
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

24 – 29 Juli Juli

wo 27/07
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Liza Ferschtman en Jennifer Stumm in Mozart
Violiste Liza Ferschtman en altvioliste Jennifer Stumm soleren in  
de Sinfonia concertante van Mozart. Een bijzonder stuk met een  
glansrol voor het Orchestre National de Lille. Ook klinkt Brahms'    
zonnige Tweede symfonie. 

zo 24/07
14.00 uur
Grote Zaal
€27

Orgelmatinee Leo van Doeselaar: Franck en meer
Leo van Doeselaar viert het oeuvre van orgelvernieuwer  
César Franck, die twee eeuwen geleden werd geboren. Op het  
Maarschalkerweerdorgel klinken Francks orkestraal aandoende 
 werken naast die van Saint-Saëns en Bach.

JOC en  
Sabrina Starke 
The Life of Nina Simone

‘Singer-soul-writer’ Sabrina Starke, winnares van onder  
meer twee Edison Awards, en het Jazz Orchestra of  
the Concertgebouw in een tribute aan Nina Simone.  
Don't Let Me Be Misunderstood – samen verkennen ze  
een wonderschoon oeuvre vol vrijheidsdrang.  
Ain't Got No - I Got Life! 

zo 24/07
20.00 uur
Grote Zaal
€24 – €32 – €39

A tribute to  
John Williams
van Harry Potter tot E.T.

Het Staatsorchester Rheinische Philharmonie in een 
meeslepende en ontroerende ode aan filmcomponist  
John Williams. Presentator Harry Piekema gidst u Far and 
Away naar Neverland en Jurassic Park. Gary Walker leidt  
iconische klassiekers uit Indiana Jones, Star Wars en nog  
veel meer. 

Bestel kaarten op zomerconcerten.nl 

TipVorig jaar zag ik Elim Chan voor het eerst dirigeren. Wat een geweldige 
energie en elegantie! Een groot plezier om naar te kijken en luisteren.  
Dus verheug ik me op het concert van 17 augustus waar zij Dvořáks 
Achtste symfonie dirigeert. Een feestje!" - Saskia Roggeveen (marketeer)



31 Juli – 06 Aug

Rachel Podger in Vivaldi’s De vier jaargetijden
Rachel Podger is ‘de onovertroffen Britse glorie van de barokke  
viool’, aldus The Times. Ze speelt Vivaldi’s De vier jaargetijden bij de  
Philharmonia Baroque. Richard Egarr dirigeert daarnaast werken  
van Scarlatti, Händel en Corelli.

Novus String Quartet in Sjostakovitsj, Mozart en Brahms 
Het Zuid-Koreaanse Novus String Quartet speelt intense strijk-
kwartetten vol rijke samenklanken. Van een uiterst romantische  
Brahms tot Sjostakovitsj, van wie het ensemble in 2022 alle  
kwartetten op cd uitbrengt. 

ma 01/08
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

wo 03/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Aug

di 02/08
20.00 uur
Grote Zaal
€24 – €32 – €39

Mahlers symfonie 
nr. 5
o.l.v. Daniel Harding

Jeugdorkest Nederland en Victor Julien-Laferrière in Dvořák
Zingend, swingend en zeer kleurrijk: Dvořáks Celloconcert met  
Victor Julien-Laferrière als solist. De Franse cellist schittert  
bij het Jeugdorkest Nederland. Dat brengt onder leiding van  
Jurjen Hempel ook Rachmaninoffs Derde symfonie.

Mendelssohns Vioolconcert en Schumanns Lentesymfonie 
De Noorse violiste Eldbjørg Hemsing laat haar Stradivarius zingen  
bij de Münchner Symphoniker in Mendelssohns Vioolconcert.  
Dirigent Yi-Chen Lin laat de zon schijnen in Schumanns frisse  
Eerste symfonie.

Trio Brautigam, Hoppe en Poltéra 
Pianist Ronald Brautigam treedt geregeld op met violiste  
Esther Hoppe en haar echtgenoot, cellist Christian Poltéra.  
In dit nieuwe recital brengen ze onder meer het Pianotrio van  
Fanny Mendelssohn en werk van Schubert.

Al twee keer eerder een gigantisch succes in onze  
muziekzomer: het National Youth Orchestra of the  
United States of America. Vandaag speelt een nieuwe 
lichting toptalent Mahlers Vijfde symfonie. Daniel Harding 
dirigeert, Alisa Weilerstein soleert in Elgars beeldschone  
Celloconcert. 

do 04/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

vr 05/08
20.00 uur
Grote Zaal
€24 – €32 – €39

za 06/08
20.00 uur
Kleine Zaal
€31 – €38 – €45

Isabelle van Keulen en Aleksandar Madžar: sonates 
Topvioliste Isabelle van Keulen in recital met de veelgeprezen  
Servische pianist Aleksandar Madžar. Ze spelen sonates van Mozart 
en Turina tot Pärt. Intense en lyrische dialogen uit diverse eeuwen.

zo 31/07
20.00 uur
Kleine Zaal
€31 – €38 – €45

Iris Hond speelt Einaudi en eigen werk 
Vorig jaar gaf pianiste Iris Hond, samen met Kamerata Zuid,  
tien concerten in de Grote Zaal. Een unicum! Zij speelden werk  
van Ludovico Einaudi en van Iris Hond zelf voor een enthousiast  
publiek. Deze zomer is ze terug.

za 06/08 + zo 07/08
20.00 uur
Grote Zaal
€24 – €32 – €39



07 – 13 Aug Aug

Basement Sessions
In onze sfeervolle Koorzaal kunt u genieten van pop, jazz en/of  
soul door jonge, talentvolle musici. Op ZomerConcerten.nl vindt  
u de programmering voor deze avond. 

vr 12/08
19.30 en 21.30 uur
Koorzaal
€20

Helden in filmmuziek: de soundtracks van Superheroes
Waar zouden Superman, Jon Snow en Princess Leia zijn zonder  
hun geheime kracht: hun eigen muziek? De Nordwestdeutsche  
Philharmonie speelt de spannendste soundtracks van Back to the 
Future tot Batman. Eric Corton presenteert.

vr 12/08
20.00 uur
Grote Zaal
€24 – €32 – €39

zo 07/08
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

Abel Selaocoe  
van Bach tot Beatbox

'Where is home?'    vraagt cellist Abel Selaocoe op zijn  
debuut-cd. In de muziek! In zijn concerten presenteert hij  
een rijkdom aan genres en stijlen. Vanavond speelt hij,  
met het Bantu Ensemble, werk van westerse en Afrikaanse  
componisten, klassiek en eigen stukken. In Amsterdam  
start zijn nieuwe wereldtournee. 

Bestel kaarten op zomerconcerten.nl 

di 09/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

A Love Letter to 1972
Vijftig jaar terug in de tijd met A Love Letter to 1972. Leo Blokhuis 
presenteert en brengt samen met Strange Brew een ode aan een 
geweldig (muziek)jaar. Ricky Koole, Tim Knol en anderen zingen 
David Bowie, Aretha Franklin en veel meer.

wo 10/08
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

ardeTrio met tango’s van Piazzolla en Massa
Het ardeTrio brengt tango naar de 21ste eeuw. Piazzolla’s meester-
werken Libertango, Oblivion en Ave Maria klinken afgewisseld  
met eigen composities van bandoneonist Omar Massa.  
Een warmbloedige, gepassioneerde avond.

za 13/08
20.00 uur
Grote Zaal
€24 – €32 – €39

Chineke!  
Junior Orchestra 
spannend en meeslepend

Bij het Britse Chineke! Junior Orchestra staan musici  
(van 11 tot 22 jaar) en componisten van kleur centraal. 
Vandaag staat Glass Marcano op de bok in werken  
van Coleridge-Taylor, Tsjaikovski en veel meer.  
De prijswinnende pianist Gerard Aimontche soleert in  
Stewart Goodyears spannende Callaloo - A Caribbean Suite.



14 – 19 Aug

Basement Sessions
In onze sfeervolle Koorzaal kunt u genieten van pop, jazz en/of  
soul door jonge, talentvolle musici. Op ZomerConcerten.nl vindt  
u de programmering voor deze avond.

Dvořáks Symfonie nr. 9, Isabelle Faust in Beethoven 
Nieuwe musici spelen de muziek van de nieuwe wereld: Dvořáks  
Symfonie nr. 9. Concertgebouworkest Young wordt geleid door de  
energieke sterdirigent Gustavo Gimeno. Hij ontvangt Isabelle Faust  
in Beethovens melodieuze Vioolconcert. 

do 18/08
20.00 uur
Grote Zaal
€24 – €32 – €39

Aug

vr 19/08
19.30 en 21.30 uur
Koorzaal
€20

vr 19/08
20.00 uur
Grote Zaal
€36 – €49 – €60

Sjostakovitsj'  
Symfonie nr. 7
Klaus Mäkelä dirigeert
Sjostakovitsj verklankte in zijn Zevende symfonie de  
start van de Tweede Wereldoorlog, met al zijn verdriet, 
maar ook hoop op betere tijden. Klaus Mäkelä leidt  
het Concertgebouworkest daarnaast in Orion van  
Kaija Saariaho. Deze Finse componiste maakt een  
symfonische reis door het heelal.

Beethoven centraal met Marie-Ange Nguci en Kristiina Poska
Monter, fris, innovatief en soms schalks: Beethoven in handen 
van pianiste Marie-Ange Nguci en dirigente Kristiina Poska. Het 
Symfonieorkest Vlaanderen in de Zevende symfonie en het Vijfde 
pianoconcert.

zo 14/08
17.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Nationaal Jeugdorkest in Richard Strauss en Mahler 
Maar liefst zes jonge hoornisten zijn nodig voor Richard Strauss’ klank-
gedicht Don Juan, gespeeld door het Nationaal Jeugdorkest. Alexander 
Shelley leidt ook de Vier letzte Lieder en Mahlers zomerse Vierde  
symfonie. Sopranen Annemarie Kremer en Laetitia Gerards soleren.

di 16/08
20.00 uur
Grote Zaal
€24 – €32 – €39

wo 17/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Dvořáks  
Symfonie nr. 8 
o.l.v. Elim Chan

Dvořák heeft in zijn Achtste symfonie duidelijk iets te vieren. 
Dat doet hij volop met dans, zingende vogels en een fanfare. 
Het Antwerp Symphony Orchestra en dirigente Elim Chan 
verwelkomen de jonge violist Randall Goosby. Hij speelt  
een concert van Chevalier de Saint-Georges; Franse kolonel, 
schermkampioen, sterviolist, componist en dirigent.



20 – 25 Aug Aug

Bestel kaarten op zomerconcerten.nl 

Lamsma speelt Bruch, Heyward leidt Derde van Beethoven
Sensationeel, intens, spontaan en vol vrijheid – Simone Lamsma’s  
uitvoering van Bruchs Eerste vioolconcert. De jonge dirigent  
Jonathon Heyward leidt de Nordwestdeutsche Philharmonie in  
Beethovens opwindende Derde symfonie.

ma 22/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Fuse: 10 jaar live
Fuse viert dit jaar tien jaar liveoptredens! Dat doen ze graag  
samen met u in een avontuurlijk en feestelijk zomerconcert.  
Beleef dit virtuoze zestal, Edison-winnaar en de huisband van  
Podium Witteman.

zo 21/08
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

wo 24/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

do 25/08
20.00 uur
Grote Zaal
€36 – €49 – €60

di 23/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Herreweghe en Concertgebouworkest in Haydns Die Schöpfung
In Die Schöpfung weet Haydn alle details van het scheppings- 
verhaal op te roepen: de dieren, de natuur, de engelen…  
Philippe Herreweghe leidt het Concertgebouworkest en  
internationale solisten in dit beeldschone oratorium. 

Hadelich in Dvořák, Măcelaru in Rachmaninoff
Sterviolist Augustin Hadelich schittert bij het WDR Sinfonieorchester  
in Dvořáks Vioolconcert. Door en door romantisch, zei een Duitse  
recensent. Cristian Măcelaru dirigeert ook Rachmaninoffs  
Tweede symfonie. 

Rimski-Korsakovs Sheherazade, Noa Wildschut speelt Bruch
Stervioliste Noa Wildschut ‘kan de wereld aan’, aldus de Volkskrant. 
Dat laat ze horen in Bruchs Schotse fantasie. Kazuki Yamada leidt  
het Radio Filharmonisch Orkest in Rimski-Korsakovs kleurrijke
Sheherazade.

GoYa Quartet speelt geliefde kwartetten Ravel en Beethoven
Het GoYa Quartet Amsterdam combineert twee heel verschillende, 
maar zeer geliefde kwartetten. Een spontaan en melodieus werk 
van Ravel naast een emotionele reis van Beethoven.

Police Deranged for Orchestra: Stewart Copeland & Metropole Orkest 
Oprichter en drummer van The Police, Stewart Copeland, schreef  
een high energy-orkestversie van zijn favoriete nummers. Met het 
Metropole Orkest speelt hij Roxanne, Message in a Bottle en veel  
meer. Bring on the Night!

za 20/08
20.00 uur
Grote Zaal
€36 – €49 – €60

za 20/08
20.00 uur
Kleine Zaal
€25 – €31 – €37

zo 21/08
20.00 uur
Grote Zaal
€32 – €42 – €50

Ilse DeLange
& band

Ilse DeLange is terug in de muziekzomer! ‘Stralend en  
betoverend’, zo omschreven bezoekers haar concert in 2019. 
Sinds haar debuutalbum World Of Hurt is Ilse DeLange een 
van de grootste en meest gerespecteerde artiesten van  
ons land. In augustus keert Ilse DeLange terug in  
Het Concertgebouw. Naast nieuwe muziek zal zij vooral  
veel van haar grote en bekende hits ten gehore brengen.



Aug 26 – 30 Aug

zo 28/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Trijntje sings 
Sinatra
Jazz Orchestra of  
the Concertgebouw
Trijntje Oosterhuis en het Jazz Orchestra of the Concert-
gebouw brengen een ode aan Ol’ Blue Eyes: Frank Sinatra, 
zonder twijfel de grootste jazz-zanger en crooner van de 
twintigste eeuw. Van New York, New York tot Fly Me to the 
Moon: Trijntje in een wervelende reeks klassiekers. 

Herbert Blomstedt dirigeert Bruckner 7 bij GMJO
Herbert Blomstedt leidt het Gustav Mahler Jugendorchester 
in Bruckners Zevende symfonie. Hij vergelijkt het werk met de 
Oostenrijkse bergketens: ‘Lange bewegingen, op en neer, met 
dramatische kloven.’

Mozarts vocale meesterwerken
Het Nederlands Kamerorkest brengt hoogtepunten uit de opera’s  
en het Requiem van Mozart. De Ierse dirigent Peter Whelan leidt het 
Toonkunstkoor Amsterdam en een aantal topsolisten. Beroemde  
aria’s uit Figaro, Die Zauberflöte en veel meer.

ma 29/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

di 30/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Zinderende zomeravond met violiste Mari Samuelsen
Het Noord Nederlands Orkest roept met Mendelssohns Een  
midzomernachtsdroom een maanverlichte liefdesnacht tot leven.  
De Noorse violiste Mari Samuelsen vlamt in Vivaldi, Piazzolla en  
Vittorio Monti’s wervelende Csárdás.

za 27/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

vr 26/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Matsuev speelt 
Rachmaninoff
EUYO in Stravinsky s Sacre

Muzikaal vuurwerk in Rachmaninoffs Rapsodie op een thema 
van Paganini. Pianist Denis Matsuev is te gast bij het  
European Union Youth Orchestra. Dat speelt ook Stravinsky’s 
Le sacre du printemps. Gianandrea Noseda staat op de bok in 
dit virtuoze programma vol spektakel en spannende ritmes.

Basement Sessions
In onze sfeervolle Koorzaal kunt u genieten van pop, jazz en/of  
soul door jonge, talentvolle musici. Op ZomerConcerten.nl vindt  
u de programmering voor deze avond.

vr 26/08
19.30 en 21.30 uur
Koorzaal
€20

'



wo 31/08
20.00 uur
Grote Zaal
€28 – €38 – €46

Crime and Passion
from Carmen to The  
Godfather

Deze muziekzomer wordt meeslepend afgesloten  
door de Bochumer Symphoniker. De energieke, jonge 
dirigent Tung-Chieh Chuang kiest gepassioneerde werken 
van Tsjaikovski tot Nino Rota. Maar ook Bizets Carmen! 
Filmisch en warmbloedig, met hoofdrollen voor fagottist 
Bram van Sambeek en contrabassist Rick Stotijn. 

31 Aug Aug

 
 
ZomerConcerten Live! 
Ontmoet uw favoriete uitvoerenden en geniet nog even na van het  
bijzondere concert tijdens ZomerConcerten Live! in de Spiegelzaal.  
Na afloop van elk concert met het ZomerConcerten Live-icoontje  
is er een meet-and-greet, livemuziek of een dj (in de Entreehal).  
Op vertoon van uw concertkaart heeft u gratis toegang.  
Op ZomerConcerten.nl vindt u meer informatie.

Let op
De aanvangstijden van de concerten tijdens de VriendenLoterij ZomerConcerten zijn  
anders dan de aanvangstijden die u van Het Concertgebouw gewend bent. 

VriendenLoterij-deelnemer
Als u meespeelt in de VriendenLoterij bestelt u met 50% korting concertkaarten en  
arrangementen voor de VriendenLoterij ZomerConcerten. Op ZomerConcerten.nl vult  
u uw VIP-KAARTnummer in en bestelt vervolgens met korting uw concertkaarten en  
arrangementen. U kunt per concert twee kaarten met korting bestellen.

Colofon
Dit programmaboekje is een uitgave van Het Koninklijk Concertgebouw. Wijzigingen  
voorbehouden. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar ZomerConcerten.nl.  
Ook voor de fotocredits verwijzen wij u naar de desbetreffende concertinformatie op  
ZomerConcerten.nl. 

Bestel nu uw kaarten! 
Op ZomerConcerten.nl vindt u het hele programma en kunt u uw kaarten bestellen.
 



 
 
 
 
 
 
 

Maak uw  
zomeravond  
compleet
Restaurant LIER 

Maak van uw concertavond een zomerse 
belevenis door voorafgaand aan uw concert 
te genieten van een smaakvol diner. LIER 
serveert klassieke gerechten met ingre- 
diënten uit eigen regio en van het seizoen, 
gepresenteerd met de smaak van nu. 
 
Voor een driegangenmenu betaalt u slechts  
€ 47,50 per persoon (exclusief drankjes),  
of kies voor een tweegangenmenu voor  
€ 40. Ook bieden we u in LIER een mooi 
bijpassend wijnarrangement aan.

U kunt reserveren op restaurantlier.nl óf stuur  
een mail naar reserveren@restaurantlier.nl.

Zomer Gin & Tonic 

Bij de zomer hoort een zomers drankje!  
Bij concerten in de Grote Zaal geniet u in de 
pauze in de Spiegelzaal van een verfrissende 
cocktail met pink gin, grapefruit en bloed- 
sinaasappel. Er is ook een alcoholvrije variant. 
U bestelt dit arrangement à € 10,50 tegelijk 
met uw concertkaarten. 

 
Na afloop van de meeste concerten in de 
Grote Zaal kunt u in Café Viotta gezellig  
napraten bij een Viotta Borrel-arrangement. 
Een heerlijk glas cava, borrelplankje met 
Oude Beemster, gerookte ossenworst en  
vanmenno-brood met tapenade. Voor de 
zomerse prijs van € 13,50 per persoon. 
U bestelt dit arrangement tegelijk met  
uw concertkaarten.

ZomerConcerten Live!
Na afloop van veel concerten zijn er  
interviews met de uitvoerenden in de  
Spiegelzaal of draait er een dj in de  
Entreehal. Ontmoet topmusici, waag  
een dansje en geniet nog even na van het  
concert bij een lekker drankje. Kijk voor  
het programma op ZomerConcerten.nl. 

 

Viotta Borrel-arrangement



 
 
 
 
 
 
 

 

Viotta Borrel-arrangement



Kaartverkoop  
en extra's
Bestel nu uw kaarten
Online
Via www.ZomerConcerten.nl
 
Telefonisch
Via de Concertgebouwlijn: (0031) 20 - 671 83 45. 
De actuele openingstijden vindt u op de website van Het Concertgebouw.

Kassa
 De actuele openingstijden vindt u op de website van Het Concertgebouw.

Bestellen is zonder risico: mocht uw concert vanwege de coronamaatregelen worden geannuleerd 
of mocht u zelf om gezondheidsredenen niet aanwezig kunnen zijn, dan bieden wij u compensatie 
aan voor de gekochte concertkaarten. 

N.B. Vergeet bij uw bestelling niet om eventuele vouchers in te wisselen, u vindt ze in uw account.

VriendenLoterij-deelnemer: 50% korting
Als u meespeelt in de VriendenLoterij bestelt u met 50% korting concertkaarten en arrangementen 
voor de VriendenLoterij ZomerConcerten. Op ZomerConcerten.nl vult u uw VIP-KAARTnummer in 
en bestelt vervolgens met korting uw concertkaarten en arrangementen. U kunt per concert twee 
kaarten met korting bestellen.

En verder
Zomerse arrangementen cadeau
Bestelt u zes of meer concertkaarten tegelijk, dan krijgt u twee arrangementen van ons cadeau.  
U kunt kiezen uit het Viotta Borrel-arrangement en Zomer Gin & Tonic (bij de meeste concerten  
in de Grote Zaal). Geniet van deze zomerse traktatie en bestel bij uw concertkaarten ook uw  
arrangementen. De korting wordt automatisch van het totale bestelbedrag afgetrokken.

Bij twaalf concerten of meer
Bestelt u kaarten voor twaalf of meer verschillende concerten, dan nodigen we u graag uit onze  
gast te zijn bij het concert op vrijdag 26 augustus. U ontvangt hiervoor te zijner tijd een uitnodiging.





Vier de zomer 
met muziek!


