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My favourite song

“Morgen is a stunning lied that describes 
one of the most beautiful settings that one 
can imagine. I first heard it when I was 
studying at the International Summer 
Academy in Salzburg at the Mozarteum 
and have loved listening to it ever since.”
 Josh Lovell
 tenor
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Voor	het	53ste	IVC	LiedDuo	 
Concours	hebben	zich	 
maar	liefst		74 Duo’s	met	in	 
totaal	35 verschillende	 
nationaliteiten	aangemeld.



Rosina Fabius 
mezzosopraan 
winnares	Toonkunst	Oratoriumprijs	2018

Nina van Essen 
mezzosopraan 
winnares	Publieksprijs	en	Annett	Concertprijs	2018
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 Welkom in 's-Hertogenbosch,  
Cultuurstad van het Zuiden

Welkom op het 53ste Internationaal Vocalisten 
Concours 's-Hertogenbosch. De trotse hoofdstad van 
Brabant die met dit prachtige concours weer vele 
nationale en internationale liefhebbers naar zich toe 
weet te trekken.

Het IVC is er wederom in geslaagd een concours van 
hoog niveau te organiseren. Dat geldt niet alleen 
voor de vocalisten en pianisten, maar ook voor de 
juryleden. 

De eerste ronden hebben al plaatsgevonden tijdens 
het Internationale Liedfestival in Zeist, in het Theater 
aan de Parade en aan de Zürcher Hochschule der 
Künste in Zürich. En ook winnaars van de Lyon 
International Chamber Music Competition zijn 
uitgenodigd. Het bevestigt het grote, internationale 
netwerk dat het IVC heeft. Wat daarmee de perfecte 
springplank is voor jong talent. Talent dat de wereld 
zal veroveren. Dat zien we al decennia gebeuren en 
daar is het stadsbestuur bijzonder trots op. 

Daarnaast slaagt het IVC er tevens in de band met 
het publiek, van jong tot oud, te versterken. Het 
concours en de masterclasses zorgen ervoor dat u in 
spanning meeleeft. Daarnaast is er een workshop, 
lezing en een recital. Alles bij elkaar krijgt het 
Internationaal Vocalisten Concours zo de sfeer van 
een festival, waarmee publiek en professionals zich 
verbonden voelen.

Tenslotte wil ik het team, de vrijwilligers, de 
gastgezinnen en het bestuur van het Internationaal 
Vocalisten Concours hartelijk danken voor hun inzet. 
Het is wederom gelukt een concours van formaat te 
organiseren.

Graag wens ik publiek en deelnemers een prachtig 
concours toe en zie ik u hopelijk op 26 november 
2020 weer terug in ’s-Hertogenbosch voor het 54ste 
IVC – Opera Oratorium!

Jack Mikkers 
Burgemeester van 's-Hertogenbosch 
Erevoorzitter IVC

 We hebben onze ambitie waar kunnen maken 
en presenteren in dit oneven jaar een LiedDuo-
Concours. Lied is voor het IVC een wezenlijk 
onderdeel van de zangkunst.

Een hoogtepunt van 2019 was het nieuwe evenement 
op de Parade, waar het IVC samen met Opera Zuid en 
philharmonie zuidnederland aan de Opera 3-daagse 
heeft meegewerkt. We hebben twee amateurkoren 
uit de regio met een professioneel orkest en een 
laureate van het IVC samen weten te brengen. 500 
veelal jonge bezoekers hebben, vaak voor de eerste 
maal, klassieke vocale muziek kunnen beluisteren.
Er waren drie uitverkochte concerten in even 
zovele steden voor de winnaressen van de Annett 
Concertprijs in China. Ook waren er de traditionele 
passies in het hele land. We zijn er trots op dat een 
aantal van onze laureaten dit najaar aan hun vaste 
contract in een nieuw operahuis (Nina van Essen 
in het Staatstheater Hannover en Josh Lovell in de 
Wiener Staatsoper) beginnen. 

Achter de schermen werken we hard aan het IVC 2.0 
platform, dat steeds betere vormen aanneemt. Het 
video-aanbod is al volledig geïntegreerd en er zullen 
ook livestreams van masterclasses plaatsvinden. 
Daarnaast gaat het forum van start.

We zijn ook dit jaar weer erg blij met het hoge niveau 
van de jury en op de grote internationale toeloop op 
deze eerste werkelijk geplande zelfstandige editie 
van het LiedDuo, die we in de toekomst hopen voort 
te kunnen zetten. 

Als u van dit alles geniet en u er aan denkt om jonge 
zangers te ondersteunen, nodigen wij u van harte 
uit tijdens het LiedDuo-Concours contact op te 
nemen met een van de aanwezige medewerkers of 
vrijwilligers. Of gaat u naar onze website www.ivc.nu.

Ik wens u een prachtig concours.

Roderick van de Mortel 
Voorzitter bestuur IVC
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Masterclass	Dame Kiri Te Kanawa,  
IVC	2018,	Het	Koninklijk	Concertgebouw

Hakim Traïdia	met	jeugdige	bezoekers	 
tijdens	Opera	3-daagse	’s-Hertogenbosch



Theater aan de Parade
Parade 23
5211 KL ’s-Hertogenbosch

Willem Twee Concertzaal
(voorheen De Toonzaal)
Prins Bernhardstraat 4-6
5211 HE ’s-Hertogenbosch

Bosch Ticket
Theater aan de Parade
Parade 23
5211 KL ’s-Hertogenbosch
0900 - 337 27 23 (lokaal tarief)
www.theateraandeparade.nl

www.ivc.nu
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Workshop Sylvia Maessen 
Componist van het verplichte werk
Samen met sopraan Irene Maessen
 Wo 20 november 2019 | 13.00 uur
 Willem Twee Concertzaal, ’s-Hertogenbosch  
 € 6 | € 3,50 *

Grenze(n)loos
Monique Wagemakers regie 
Peter Leung choreografie
Michael Wilmering bariton
Ahmad Joudeh dans 
Kanako Inoue piano
 Wo 20 november 2019 | 20.15 uur 
 Theater aan de Parade, 
 Pleinzaal, 's-Hertogenbosch
 € 20 | € 8*

Halve Finale I
 Do 21 november 2019 | 19.00 uur
 Theater aan de Parade, 
 Pleinzaal, 's-Hertogenbosch
 € 16 | € 5*

Halve Finale II
 Vr 22 november 2019 | 19.00 uur
 Theater aan de Parade, 
 Pleinzaal, 's-Hertogenbosch
 € 16 | € 5*

Masterclasses
Felicity Lott & Graham Johnson
Jard van Nes & David Selig
 Za 23 november 2019 | 14.00 / 16.30 uur 
 Theater aan de Parade, 
 Pleinzaal, 's-Hertogenbosch
 € 12 | € 5*

Recital Thomas Oliemans & 
Graham Johnson
 Die schöne Müllerin – Franz Schubert
 Za 23 november 2019 | 20.15 uur 
 Theater aan de Parade, 
 Pleinzaal, 's-Hertogenbosch
 € 20 | € 8*

locaties 

kaartverkoop 

* t/m 18 jaar, CJP, studentenkaart.

“Literatuur en Lied” met Bas Heijne 
 Zo 24 november 2019 | 11.30 uur 
 Theater aan de Parade, 
 Pleinzaal, 's-Hertogenbosch
 € 7,50 | € 3,50*

Finale
 Zo 24 november 2019 | 15.00 uur
 Theater aan de Parade, 
 Pleinzaal, 's-Hertogenbosch
 € 28 | € 10* Inclusief pauzedrankje

Passe-partout 53ste IVC LiedDuo
 20-24 november 2019 
 € 100



Dame Felicity Lott    
 sopraan | juryvoorzitter 

Geboren in Cheltenham  • Maakte furore 
in Mozart- en Strauss-rollen als Gravin 
Almaviva, Gravin Madeleine, Marschallin, 
Donna Elvira, Fiordiligi • Te gast in ROH 
Covent Garden, Glyndebourne Festival, 
Bayerische Staatsoper, Wiener Staatsoper, 
Opéra Bastille, Metropolitan Opera en 
Opéra National de Lyon • Zong o.l.v. 
dirigenten als Bernard Haitink, Jeffrey Tate, 
Sir Charles Mackerras, Carlos Kleiber, James 
Levine, Sir Georg Solti, Zubin Mehta, André 
Previn en Sir Simon Rattle • Samen met 
Graham Johnson medeoprichter van The 
Songmakers’ Almanac • Gaf Lied-recitals in 
de belangrijkste concertzalen ter wereld • 
Ontving in 2010 de Wigmore Hall Medal 
voor haar buitengewone bijdragen • 
Eredoctoraten aan o.m. de universiteiten van 
Oxford, Londen en Sussex • Onderscheiden 
als Dame Commander of the British Empire, 
Bayerische Kammersängerin, Officier de 
l’Ordre des Arts et des Lettres, Chevalier de 
l'Ordre National de la Légion d'Honneur 
en Lifetime Achievement Award van de 
International Classical Music Awards.

 
Jard van Nes    
 mezzosopraan 
Nederlandse oratorium-, lied- en opera-
zangeres • Laureaat IVC 1978 • Winnares 
Nederlandse Muziekprijs 1984, na studies 
bij o.a. Christa Ludwig en Noémie Pérugia 
• Vertolkte de titelrol in Theo Loevendie's 
Naima tijdens Holland Festival 1985 • Te gast 
bij Salzburger Festspiele, in de VS, Canada en 
Midden-Oosten • Gaf o.a. liedrecitals in het 
Londense Wigmore Hall, Carnegie Hall in 
New York en in Parijs, Amsterdam en Wenen 
• Werkte met dirigenten als Riccardo 
Chailly, Pierre Boulez, Bernard Haitink, Sir 
Georg Solti, Nikolaus Harnoncourt, Carlo 
Maria Giulini, Mariss Jansons en Edo de 
Waart • Verwierf internationale roem met 
vertolkingen van Mahlers Symfonieën 2, 3 en 
8, en diens Das Lied von der Erde • Al jaren 
werkzaam als toegewijd zangpedagoge 
• Benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw in 2002 • Gaf in 
2014 masterclasses met Christa Ludwig 
en David Selig i.s.m. met het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag i.s.m. het IVC • 
Was juryvoorzitter tijdens het IVC LiedDuo 
Concours 2016. IVC 2019 | 6

Thomas Oliemans    
 bariton 
Studeerde o.m. bij Margreet Honig, Robert 
Holl en Dietrich Fischer-Dieskau • Vertolkte 
bij De Nationale Opera rollen als Papageno 
in de Simon McBurney-productie van Die 
Zauberflöte, Schaunard La bohème, Fritz 
Kothner Die Meistersinger von Nürnberg en 
Peter Hänsel und Gretel • Was verder o.m. 
te gast bij het ROH Covent Garden, Grand 
Théâtre de Genève, Teatro Real in Madrid, 
Festival Aix-en-Provence en Salzburger 
Festspiele • Zong op de concertpodia o.m. 
Mendelssohns Elias met Akademie für 
Alte Musik Berlin, Bachs Matthäus-Passion 
met Koninklijk Concertgebouworkest en 
diens Johannes-Passion met het Orkest van 
de Achttiende Eeuw, Mahlers Lieder eines 
fahrenden Gesellen met Residentie Orkest en 
Des Knaben Wunderhorn met Rotterdams 
Philharmonisch Orkest • Gaf recitals met 
pianisten Roger Vignoles, Rudolf Jansen 
en Paolo Giacometti, en presenteerde 
met Malcolm Martineau drie Liedcycli van 
Schubert in Het Concertgebouw • Tot zijn 
discografie behoren Schuberts Winterreise 
en Schwanengesang en Mirages – liedcycli van 
Poulenc en Fauré met Malcolm Martineau.

 
Graham Johnson    
 pianist 

Een van de meest vooraanstaande 
liedbegeleiders ter wereld • Studeerde 
aan de Royal Academy of Music bij o.a. 
Gerald Moore en Geoffrey Parsons • Was in 
1972 officieel pianist tijdens masterclasses 
van Peter Pears in Aldeburgh • Richtte in 
1976 de Songmakers Almanac op, samen 
met Dame Felicity Lott, Ann Murray DBE, 
Anthony Rolfe Johnson en Richard Jackson, 
zangers met wie hij jarenlang samenwerkte 
• Begeleidde verder grootheden als Sir 
Thomas Allen, Elly Ameling, Arleen Auger, 
Brigitte Fassbaender, Matthias Goerne, 
Thomas Hampson, Angelika Kirchschlager, 
Sergei Leiferkus, Christoph Prégardien, Alice 
Coote, Thomas Quasthoff en Dame Elisabeth 
Schwarzkopf • Begeleidde concerten tijdens 
heropening en 100-jarig bestaan Wigmore 
Hall• Begeleidde complete serie Schubert- 
en Schumann-liederen voor Hyperion en 
serie met Franse liederen is in voorbereiding 
• Ontving de Gramophone solo vocal 
Award voor opnamen met Dame Janet 
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Baker, Ian Bostridge, Christine Schäfer en 
Magdalena Kožená •Ontving diverse Britse 
onderscheidingen en werd benoemd tot 
Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres • 
Ontving tevens de Wigmore Hall Medal in 
2013 en de Hugo Wolf Medal in 2014 • Was 
jurylid tijdens IVC LiedDuo Concours in 2014.

 
David Selig  
 pianist 
Geboren in Melbourne • Studeerde in Parijs 
bij Aldo Ciccolini • Won prijzen tijdens 
pianoconcoursen in Sidney en Den Haag 
• Trad als solist o.m. op in de Parijse Salle 
Pleyel, het Amsterdamse Concertgebouw en 
de Carnegie Hall in New York • Begeleidde 
zangers als Felicity Lott, Christianne Stotijn, 
Sandrine Piau, Jard van Nes, Véronique 
Gens, Nathalie Stutzmann, Elly Ameling en 
Teresa Berganza • Maakte cd-opnamen 
met bariton François Le Roux en cellist 
Gary Hoffman • Geeft masterclasses in 
kamermuziek en liedrepertoire • Professor 
aan het Conservatoire National Supérieur 
in Lyon sinds 2011 • Docent tijdens het 
IVC Mahler/Strauss Symposium 2014 en 
masterclasses met Christa Ludwig en Jard 
van Nes i.s.m. het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag ism. het IVC • Was jurylid 
tijdens het IVC LiedDuo Concours 2014.

 
Mirjam Wijzenbeek  
 programmeur  

 Het Concertgebouw  

Studeerde viool aan het Conservatorium 
van Utrecht bij Chris Duindam, later 
Emmy Verhey, en barokviool bij Sophie 
Gent • Studeerde kort Muziekwetenschap 
aan de Universiteit van Amsterdam • 
Speelde als violiste bij diverse orkesten 
en kamermuziekprojecten • Was 
producent en hoofd programmering bij 
het Amsterdamse Grachtenfestival • Was 
eveneens werkzaam als producent bij het 
Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht 
en management-assistent bij impresariaat 
Ivy Arts in Den Haag • Werkt tegenwoordig 
als programmeur van de Kleine Zaal van 
Het Concertgebouw in Amsterdam • Is 
met haar podiumervaring en liefde voor 
(klassieke) muziek een breed georiënteerd 
programmeur.

Linda Vink  
sopraan 
Conservatorium Utrecht 

Wessel Wirken  
bas-bariton  
Fontys Conservatorium Tilburg 

Jessica Stakenburg  
alt-mezzosopraan 
Fontys Conservatorium Tilburg

Gita Rebeka Dirveika 
sopraan 
Koninklijk Conservatorium Den Haag

CJP-jurylid 
i.s.m. CJP magazine

  

May Kristin Svanholm Hegvold  
sopraan 
Koninklijk Conservatorium Den Haag

Roeland Gerritsen 
voormalig muzieksamensteller  
De Ochtend van 4, Radio 4

Peter van der Lint 
muziekredacteur Trouw

Agnita Menon 
redacteur Podium Witteman 
en freelance muziekjournalist

Marjolijn Sengers 
muziekredacteur Brabants Dagblad

Shirley Apthorp 
Financial Times

Hein van Eekert 
presentator NPO Radio 4 en publicist

de juniorjury

de persjury
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Er zijn vele redenen om het Lied extra aandacht te 
geven. Ten eerste is er de eindeloze verzameling 
schoonheid. Het concours focust zich op het 
Duitse en Franse Lied met een lichte nadruk op het 
romantische repertoire, maar de Duo’s zijn verplicht 
om ook werk in andere talen en uit andere periodes 
te vertolken. En er is natuurlijk het speciaal voor het 
IVC gecomponeerde verplichte lied Oh, che tranquillo 
mar van Sylvia Maessen. Zelfs voor doorgewinterde 
fans is er elk concours een belangrijke hoeveelheid 
muziek die ze voor de eerste keer kunnen horen. 
Die combinatie van herkenning en verrassing is een 
uniek element van het LiedDuo Concours.

Een duo dat zich voor het concours aanmeldt, werkt 
reeds geruime tijd samen of wordt speciaal voor deze 
gelegenheid gevormd. Het spannende is om te zien 
waar een dergelijke verbintenis toe leidt. Vinden de 
twee partners liederen die een van beide voorheen 
niet kende? Hoe kunnen ze elkaar in positieve zin 
beïnvloeden? De stimulans van het vinden van 
nieuwe manieren om muzikaal te communiceren 
kan net zo positief uitwerken als de mogelijkheid om 
blindelings op elkaar te kunnen vertrouwen. 

Tot slot is er de inhoud en de betekenis van datgene 
wat met zoveel vakmanschap wordt voorgedragen. 
Het Lied heeft ten onrechte de naam moeilijker te 
zijn dan opera of oratorium. In de gebruikelijke 3 tot 
5 minuten die een werk duurt, wordt de toehoorder 
zonder omwegen meegenomen in een nieuwe 
wereld. Vele liederen die u gaat horen zijn langer 
dan honderd jaar geleden ontstaan en toch is de 
zoektocht van de mens naar zin en zingeving in 
die tijd niet veranderd. Soms zijn de antwoorden 
anders maar vaak genoeg ook niet. Grote delen van 
de bevolking zijn bezig met bezinning, gezien alle 
aandacht voor meditatie en mindfulness. Het Lied is 
bij uitstek een klassiek genre waar deze ’Zeitgeist’ bij 
aansluit. 

Het	Lied	is	voor	het	IVC	een	genre	
dat	een	apart	podium	verdient. 

In de liedkunst bestaat het fenomeen van de opera: 
’Prima la musica e poi le parole (Eerst de muziek 
en dan het woord) of andersom niet. Tekst en 
zang zijn één. Vele liedcomponisten hebben zich 
laten inspireren door de grootste dichters uit de 
geschiedenis. De schrijvers van operalibretto’s zijn 
op een enkele illustere uitzondering als Hugo von 
Hoffmanstal na altijd namen in de schaduw van de 
toonzetters van hun oeuvre gebleven. In de liedkunst 
zijn namen als Goethe, Hesse, Verlaine en Rimbaud 
eerder norm dan uitzondering. In een aantal 
gevallen is de naam van de componist voor het grote 
publiek onbekender dan de naam van de dichter. 
Om deze reden hebben we de schrijver Bas Heijne  
gevraagd om zijn licht op Lied en literatuur te laten 
schijnen.

Dat Lied ook in andere vormen dan het klassieke 
podium, pianist en zanger genoten kan worden, 
laten we zien in de door het IVC geïnitieerde 
voorstelling Grenze(n)loos. In de productie van 
Monique Wagemakers laten een van oorsprong 
Colombiaanse zanger (Michael Wilmering) en een 
Syrische danser (Ahmad Youdeh) zien dat Schubert 
en Ravel gecombineerd kunnen worden met 
Vaughan Williams, Annie M.G. Schmidt en Monique 
Krüs om het tijdloze verhaal van de vreemdeling in 
een nieuwe samenleving te vertolken.

Natuurlijk krijgen degenen die de finale niet halen 
de kans zich verder te ontwikkelen tijdens de master-
classes, gegeven door vier juryleden. Verder belooft 
Schuberts Die schöne Müllerin, het recital van bariton 
Thomas Oliemans begeleid door Graham Johnson, 
een hoogtepunt van het concours te worden. 

Wij kijken uit naar een fantastische week!

Ivan van Kalmthout 
Algemeen Directeur

Voor algemene informatie over de regels van het 53ste LiedDuo 
Concours: ga naar onze website www.ivc.nu. 
• Please visit our website www.ivc.nu for English translations



My favourite song

“Ik aarzel omdat er 
zo'n grote keuze is en 
er zoveel verschillende 
omstandigheden zijn waarin 
je liederen kunt beluisteren. 
Dat kan een van de 
indrukwekkende liederen uit 
de Shéhérazade-cyclus van 
Ravel zijn, gezongen door 
Jessye Norman, zomaar wat 
aria's uit een duoconcert van 
Felicity Lott en Anne Murray 
in het Liceu in Barcelona, 
speciaal gecomponeerde 
liederen voor het IVC in 
Den Bosch van Monique 
Krüs en Sylvia Maessen, 
Lauf	der	Welt van Grieg, 
gezongen door Elisabeth 
Schwarzkopf... Enige tijd 
geleden organiseerde ik 
een concert met sopraan 
Ofelia Sala en cellisten van 
de Berliner Philharmoniker; 
Ofelia koos een lied dat ik 
nooit eerder had gehoord: 
de aria uit de Bachianas	
Brasileiras	nr.	5 van Heitor 
Villa-Lobos. Voor nu is 
dat mijn favoriete lied. 
Maar wie weet is het 
morgenochtend weer een 
andere compositie...”
	 Ivan	van	Kalmthout,		 	
	 directeur	IVC

Masterclass Nelly Miricioiu,	IVC	2009	

Ivan van Kalmthout	met	 
Jury	Eerste	Ronde	2019



Om	de	betekenis	van	het	woord	LiedDuo	kracht	bij	te	
zetten,	heeft	het	IVC	een	prijs	in	het	leven	geroepen	
die	de	vitale	rol	van	de	pianist	onder	de	aandacht	
brengt.	 
De	liedbegeleider	is	een	partner	die	voor	de	helft	
bijdraagt	aan	het	succes	van	een	samenwerking.	
We	hebben	deze	prijs	naar	Rudolf	Jansen	–	een	
van	Nederlands	grootste	pianisten	op	dit	gebied	–	
vernoemd.

Rudolf Jansen genoot zijn opleiding aan het 
Amsterdams Conservatorium bij Nelly Wagenaar en 
Simon C. Jansen. Speciaal voor liedbegeleiding werkte 
hij met Felix de Nobel (de oprichter van het Nederlands 
Kamerkoor). Rudolf werd zelf op jonge leef tijd al 
onderscheiden met de Toonkunst Jubileumprijs en de 
Zilveren Vriendenkrans van Het Concertgebouw in 
Amsterdam.

Hij maakte diverse toonaangevende liedopnames, 
o.a. de complete liederen met pianobegeleiding van 
Edvard Grieg en Richard Strauss met bariton Andreas 
Schmidt en sopraan Juliane Banse. In 1993 voltooide hij 
een project met de volledige Grieg-liederen, waaraan 
vier zangers meewerkten, waaronder zijn echtgenote 
Christa Pfeiler. In 1996 volgden alle liederen van Alphons 
Diepenbrock in samenwerking met Christa Pfeiler en 
Robert Holl. Rudolf begeleidde verder grootheden als 
Elly Ameling, Jard van Nes, Olaf Bär, Barbara Bonney, 
Tom Krause, Edith Wiens, Brigitte Fassbaender en Udo 
Reinemann.

Rudolf Jansen was nauw verbonden aan het IVC, 
waar hij van 1972 tot 1992 concoursbegeleider was, en 
waar hij tussen 2002 en 2014 jurylid was en diverse 
masterclasses gaf. Goede begeleiders zijn zeldzaam 
en blijven gelukkig in de meeste gevallen vaak lange 
tijd verbonden aan het IVC in het Opera|Oratorium 
Concours. Volgens Jansen kan een pianist een zanger 
maken of breken; dit geldt voor een LiedDuo natuurlijk 
nog sterker.

Op 2 april 2017 nam hij afscheid van het concertpodium 
met een eerbetoon in de Kleine Zaal van Het 
Concertgebouw.

Rudolf	Jansen	over	het	IVC	
“Nadat ik eenmaal kennis had gemaakt 
met 's-Hertogenbosch, de “Poort naar 
het Zuiden”, was ik direct gepakt door 
de hartelijkheid, de gezelligheid en de 
gemoedelijkheid van Brabant. De sfeer 
[…] is nauwelijks na te vertellen. Ik 
heb in mijn leven waarschijnlijk nooit 
zoveel gelachen […]. Maar... overdag 
waren daar de fantastische lessen van 
wereldberoemde zangers, zangeressen en 
liedbegeleiders zoals Hans Hotter, Janine 
Micheau en Erik Werba, die vrijwel allen 
ook jurylid bij het IVC zijn geweest.”
“Laat ik één ding vooropstellen: zang-
begeleiden, en dan vooral het lied-
begeleiden, is een fantastisch vak, dat 
zeer bevredigend is, juist omdat het 
zo moeilijk is en zoveel verschillende, 
interessante aspecten heef t.”

De Rudolf Jansen Prijs  
bedraagt € 1.500 
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Rudolf Jansen Prijs

Elly Ameling en Rudolf Jansen, Jury IVC LiedDuo 2014

• Please visit our website www.ivc.nu for English translations
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prijzen LiedDuo

Eugène Pannebakker LiedDuo Prijs  
€ 7.500 
Het winnende duo ontvangt een bronzen 
penning* en een geldbedrag van € 7.500, 
beschikbaar gesteld door het Eugène 
Pannebakkerfonds.  
* ontworpen door Frans van der Burgt (1915-1985)

"Oh che tranquillo mar" Prijs   
€ 1.750 
Prijs voor de beste uitvoering van  “Oh che 
tranquillo mar”  wordt toegekend aan het 
LiedDuo dat de opdrachtcompositie van 
Sylvia Maessen volgens de jury het beste 
vertolkt.  
De opdrachtcompositie wordt in de Halve 
Finale door alle kandidaten verplicht 
uitgevoerd, waarvan er twee duo's 
worden geselecteerd voor de Finale op 24 
november. 
 
Rudolf Jansen Prijs  
€ 1.500 
De Rudolf Jansen Prijs is vernoemd naar 
de befaamde Nederlandse pianist Rudolf 
Jansen en wordt toegekend aan de pianist 
in de LiedDuo Finale die volgens de jury de 
beste prestatie op het gebied van techniek, 
interpretatie, stijl en sensibiliteit heeft 
geleverd. Op de linkerpagina vindt u meer 
informatie over deze prijs.

 
Edwin Rutten & Annett Andriesen 
Publieksprijs  
€ 1.500 
Tijdens de Finale wordt door het publiek 
bepaald aan welk Liedduo de Publieksprijs 
wordt toegekend.

Prijs van de Vrienden van het IVC  
 € 1.500 
Toe te kennen door de Vrienden van het 
IVC na afloop van de Halve Finale. 

Persprijs   
€ 1.000 
Toe te kennen door de persjury na afloop 
van de Halve Finale. 

Junior Jury Prijs  
 € 500 
De jongerenjury bestaat uit studenten van 
diverse Nederlandse conservatoria.  
De winnaar wordt bepaald na afloop van 
de Halve Finale. 

My favourite song

“Waarom de 
aantrekkingskracht tot 
Zueignung zo groot was heb 
ik nog niet exact weten te 
ontcijferen. Ik was een jaar of 
tien en was op een of andere 
manier verslaafd geraakt 
aan de Vier	letzte	Lieder van 
Richard Strauss, uitgevoerd 
door Jessye Norman en 
het Gewandhausorchester 
Leipzig. Zueignung stond 
op deze zelfde cd - een kort 
lied met een extatisch 
einde - dat ik regelmatig op 
'repeat' zette. Ik verstond er 
uiteraard geen woord van, 
maar was telkens tot in 
mijn ziel geraakt. Misschien 
door de overweldigende 
orkestratie, maar vooral 
vanwege Normans stem. 
Sindsdien hoor ik Zueignung 
vaak met pianobegeleiding 
en denk ik altijd met plezier 
terug aan de tijd dat ik 
deze prachtige muziek en 
indrukwekkende sopraan 
ontdekte.” 
 Mirjam	Wijzenbeek
	 programmeur	 
	 Het	Concertgebouw

• Please visit our website www.ivc.nu for English translations



  
IVC Summer School Belcanto
Met	Nelly Miricioiu	sopraan, Jennifer Larmore mezzosopraan	
en	Giuliano Carella	dirigent
	 3	t/m	7	september	2019	

Bach op Zaterdag
De	solisten	voor	de	Stichting	Bachcantate	’s-Hertogenbosch	
worden	geselecteerd	door	het	IVC.
m.m.v.	Bach Collegium 's-Hertogenbosch	o.l.v.	Jeroen Felix
 za 7 september 2019  
 Ich hatte viel bekümmernis	(BWV	21)
 Elisa Soster	sopraan,	Satriya Krisna tenor,	 
 Berend Eijkhout	bariton
 za 19 oktober 2019   
 Wir danken dir, Gott, wir danken dir	(BWV	29)
 za 7 december 2019   
 Herz und Mund und Tat und Leben (BWV	147a)
 za 11 januari 2020  
 6e	deel	Weihnachtsoratorium,	 
 Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben	(BWV	248	VI)   
 za 28 maart 2020                             
 Jesus nahm zu sich die Zwölfe	(BWV	22)	&	 
 Du wahrer Gott und Davids Sohn (BWV	23)
 za 16 mei 2020   
 Wir müssen durch viel Trübsal (BWV	146)
 za 5 september 2020  
 Aus tiefer Not schrei ich zu dir	(BWV	38)
 za 31 oktober 2020  
 Wachet auf, ruf t uns die Stimme	(BWV	140)
 za 19 december 2020  
 Bereitet die Wege, bereitet die Bahn (BWV	132)
 
 17.00 uur  | Grote Kerk, Kerkstraat 20,  
 's-Hertogenbosch

Opera & Brunch
In	coproductie	met	Theater	aan	de	Parade	presenteert	het	IVC	
de	serie	Opera	&	Brunch,	om	u	ook	buiten	het	concours	mooie	
operaconcerten	aan	te	bieden.	
 zo 29 september 2019    
 Helena	Koonings	sopraan	(Stipendium	Wagner		
	 Genootschap	Nederland	52ste	IVC	2018)	&	 
	 Heleen	Vegter	piano	
 zo 22 december 2019   
 Stefan Astakhov	bariton	(Prijs	van	de	Provincie		
	 Noord-Brabant	voor	Jong	Talent	52ste	IVC	2018)	& 
 Ammiel Bushakevitz	piano
 ↓

 

 

  
 zo 26 januari 2020   
 Laureaten	van	het	53ste		IVC	LiedDuo	2019
 zo 22 maart 2020   
 IVC	Grand	Prix	winnares	Lenneke Ruiten	sopraan	&		
 Thom Janssen	piano	
 
 10.30 uur | Pleinzaal, Theater aan de Parade,  
 's-Hertogenbosch 

Open Monumentendag ’s-Hertogenbosch
Keep Calm & Kelly On
 Kelly Poukens	sopraan,	Dorenda Notermans	piano	
	 14.00	uur	en	15.00	uur		
Workshop	Ernst Daniël Smid	bariton
	 17.15	uur	
 za 14 september 2019 
 Willem Twee Concertzaal, 's-Hertogenbosch

75 jaar bevrijding Zuid-Nederland
m.m.v.	Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance	en	
Symfonieorkest Eindhoven	
Werken	van	Beethoven,	Brahms,	Grieg,	Sibelius,		
Wagner	en	Vaughan	Williams
Stefan Astakhov bariton
 za 5 oktober 2019 
 20.15 uur | Muziekgebouw, Eindhoven 

Recital 
Wesendoncklieder -	R.	Wagner
8 Gedichte aus 'Letzte Blätter',	op.	10	-	R.	Strauss
Claire Barnett-Jones	mezzosopraan	 
(IVC	Wagner	Prijs	2018)
Hans Eijsackers	piano	
 zo 8 december 2019 
 11.00 uur | Willem Twee Concertzaal,  
 's-Hertogenbosch
 
Concert
Symfonie nr. 9	-	L.	van	Beethoven
m.m.v.	Sinfonia Rotterdam en	Octopus Symfonisch Koor  
o.l.v. Conrad van Alphen  
Gulnara Shafigullina sopraan	(IVC	Opera	Prijs	2012) 
Claire Barnett-Jones	mezzosopraan	(IVC	Wagner	Prijs	2018)
Matthew Newlin	tenor	(IVC	Opera	Prijs	2014)
Frederik Bergman	bariton
 vr 20 december 
 20.15 uur | Atrium, Den Haag
 za 21 december 
 20.15 uur | De Doelen, Rotterdam
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Preview Herdenkingsconcert
Delen	uit	The armed man	-	K.	Jenkins
Liederen	-	L.	van	Beethoven
 zo 5 januari 2020 
 11.00 uur | Tiliander, Oisterwijk 
 
Recital IVC-prijswinnaars 
St.	Kamermuziek	Deventer	
 di 14 januari 2020 
 20.00 uur | Deventer Schouwburg

Lunchconcert IVC-prijswinnaars
 wo 19 februari 2020  
 12.30 uur | Koninklijk Concertgebouw,  
 Kleine Zaal, Amsterdam

Matthäus Passion – J.S. Bach 
o.l.v.	Bernhard Touwen   
Francine Vis	mezzosopraan	 
(IVC	Dioraphte	Award	2014)	
Yury Rostotsky	tenor	e.a.
 do 9 april 2020 
 19.00 uur | Grote of Catharijnekerk, Heusden
 vr 10 april 2020
 11.00 uur | Grote of Catharijnekerk, Heusden

Recital IVC-prijswinnaars 
’Noten	op	de	Noen’
 zo 19 april 2020
 12.15 uur | Oude Kerk, Torenstraat Helvoirt
 
Concert 
Symfonie nr. 9	–	L.	van	Beethoven
Te Deum –	A.	Bruckner	
o.l.v.	Bernhard Touwen
 zo 3 mei 2020 
 15.00 uur | Pieterskerk, Leiden

Concert
i.s.m.	CIMCL	Lyon	tijdens	Internationaal	Liedfestival	Zeist
     mei 2020 (datum	n.t.b.)

Herdenkingsconcert
The Armed Man -	K.	Jenkins	
o.l.v.	Bernhard Touwen
 ma 4 mei 2020  
 18.00 uur | Joanneskerk, Oisterwijk
 ma 4 mei 2020  
 20.45 uur | Jheronimus Bosch Art Center,  
 's-Hertogenbosch

Concert    
Cantata misericordium -	B.	Britten
 zo 28 juni 2020 
 15.00 uur | Grote Kerk, Kerkstraat 20,  
 's-Hertogenbosch

Concert   
Requiem	–	M.	Duruflé
 za 31 oktober 2020 o.v. 
 20.00 uur | Grote Kerk, Wijk bij Duurstede

Concert   
Die Schöpfung	–	J.	Haydn
 za 19 december 2020  
 20.00 uur | Grote of Catharijnekerk, Heusden

Voorronden 54ste IVC Opera | Oratorium
 16 & 17 mei 2020  
 11.00 – 19.00 uur | Theater aan de Parade,  
 's-Hertogenbosch
Voor het 54ste IVC Opera | Oratorium worden ook Voorronden 
in Luxemburg, Łódź (Polen), Lissabon (Portugal), China, 
Amsterdam in samenwerking met De Nationale Opera en via 
YouTube georganiseerd. 

54ste IVC Opera | Oratorium
 za 28 november – zo 6 december 2020 
 's-Hertogenbosch

Wijzigingen voorbehouden.  
Raadpleeg onze website www.ivc.nu/agenda 

 

My favourite song
“Ik heb er vele gehad. En allemaal omdat tekst en muziek daar zo goed samengingen, elkaar versterkten. Bijvoorbeeld in Der	
Zwerg van Schubert, Chansons	de	Bilitis	van Debussy, Ich	bin	der	Welt	abhanden	gekommen	van Mahler en nog vele andere.”
 Jard	van	Nes,	mezzosopraan	/	jurylid
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  Marie Perbost en 
  Joséphine Ambroselli Brault

In 2014 en 2016 behoorden sopraan Marie Perbost en pianiste Joséphine Ambroselli 
Brault tot de finalisten van het IVC LiedDuo Concours. In 2018 won Marie de 
Dioraphte Award tijdens het IVC Opera | Oratorium Concours.

My favourite song

“Brahms, Unbewegte	laue	Luft. I love this song because its first section is as slow and still as the second section is swift 
and impassioned! What is particularly striking in Brahms’ music is how much the piano part has in common with the 
vocal line: the piano part requires a sustained and solid sound and a deep-rooted drive; the singer also requires the same 
sustained and solid sound, regardless of the dynamic of the note that he or she must produce.”
 Joséphine	Ambroselli	Brault,	finaliste	IVC	LiedDuo	Concours	2014	en	2016
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 Hello again! What happened to your career af ter being a finalist at the IVC LiedDuo   
 Competition and you, Marie, winner of the Dioraphte Award? Where have you performed  
 since then?
Marie:	It went well ! This year was my first out of the educational world, as a proper professional. I 
learned almost more than at school. My two happiest moments were my first full Pamina at l’Opera 
de Tours and the recording of our first album with Joséphine, devoted to French music (songs and 
operettas).
Joséphine:	Marie and I were finalists in the IVC Lied Duo in 2014 and 2016 — they were great 
experiences that ended well for us. They also gave us the chance to develop, to get to know each 
other still better both personally and artistically, and to meet magnificent artists amongst the other 
candidates and on the jury. After the competition we gave many concerts and created programmes 
of French and German song repertoire. Places we have performed include the Orangerie de Bagatelle 
in Paris, the Théâtre des Sablons in Geneva and La Monnaie in Brussels.

 What were the most important lesson(s) you learned during the IVC?
Marie:	Competitions are always such a personal challenge above all. You have to go further than your 
limits. For a duo, you can have a lot of support from each other but in opera competitions you have 
to find your own source of pleasure and energy.
Joséphine: Personally, I have a very clear memory of a jury member who told us after the finale that 
each performance of a piece should create a new interpretation, or that we should at least allow the 
inspiration of the moment to create a new or dif ferent or alternative vision. Works that we perform 
in competitions have of course been much rehearsed and polished; it’s difficult to allow yourself 
such freedom when you have to produce something that is as perfect as possible. Although I did, 
indeed, learn a lot from that comment.
 
 What have you enjoyed most during both competitions and what didn't you enjoy?
Marie:	I am so happy with the strong friendships we made with our host family and some 
organisators of the competition, discovering Dutch culture also was a great joy! I didn’t like the crazy 
pressure we felt each time before the final round!
Joséphine:	I appreciated very much the time allowed between each round: long enough to prepare 
the following programme and short enough to stay concentrated.

 What would be your message for the candidates of the IVC LiedDuo Competition 2019?
Marie: The more you cherish your repertory, the more you believe in it and tell us how much you love 
sharing it, the more convincing you are!
Joséphine:	Have fun!! Don't look at each round as a performance that has to be perfect but rather as 
an opportunity to give the best of yourself and to be the vehicle for the sublime music that is given to 
us to perform. Let the music speak for itself.

 What is your most exciting performance in the near future?
Marie:	Our tour in France with the program of our new cd and my first role as a male character in a 
Gretry's opéra at the Château de Versailles under the baton of Herve Niquet!
Joséphine:	I start to work with the amazing Maîtrise Populaire de l’Opéra Comique in Paris in 
September. I am very much looking forward to working with them, their work is so powerful, 
positive, sensitive, social, educational and joyous!
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My favourite song

“It changes regularly but now it is Schubert's Nacht	und	Träume. The intensity 
of the moment each time I perform this song... The simplicity of the melodic line 
together with the slow tempo makes the moment a minute of infinity."
 Marie	Perbost,	sopraan,	finaliste	IVC	LiedDuo	Concours	2014	en	2016	 
	 en	winnares	Dioraphte	Award	2018



My favourite song
“Our favourite song during the competition is definitely Kennst	du	das	Land,	wo	die	Zitronen	blühn by Hugo Wolf
It is an absolute masterpiece and it was a continuous joy to work on it. It feels also that it is with this song that we won 
the competition. We performed it during the semifinals and were asked by the jury to perform it again at the finals. 
Afterwards, for some recitals in Holland, we were also specifically asked to add the song to our programs. It brings back 
incredibly intense and joyful memories.”
 Adèle	Charvet,	mezzosopraan	en	Florian	Caroubi,	pianist,	1ste	prijswinnaars	IVC	LiedDuo	Concours	2016

Adèle Charvet	en	Florian Caroubi  
(winnaars	IVC	LiedDuo	Concours	2016)	
met	componiste	Monique Krüs

Jeannette van Schaik
sopraan,	deelneemster	IVC	2017,	 
met	Sinfonia	Rotterdam	tijdens	 
Opera	3-daagse	’s-Hertogenbosch



My favourite song

“Mijn absolute favoriet is: Kennst	du	das	Land,	wo	die	Zitronen	blühn op een tekst van Goethe uit Mignon.
Een schitterende pianobegeleiding die de inhoud van het lied prachtig ondersteunt. Ik heb het zelf op het IVC in 1975 
gezongen en had veel succes er mee. Daarna natuurlijk nog vele malen. Gérard van Blerck begeleidde. Er is een  
schitterende opname van Arleen Auger en in 2016 een onvergetelijke uitvoering van Adèle Charvet met de meester-
pianist Florian Caroubi, die mij diep heeft ontroerd. Daarnaast de Vier	letzte	Lieder van Richard Strauss, waar ik geen 
genoeg van kan krijgen. Ik houd van de interpretatie van Elisabeth Schwarzkopf en Kiri Te Kanawa.”
 Annett	Andriesen,	voormalig	directeur	van	het	IVC

Katia Ledoux
mezzosopraan
winnares	Persprijs	IVC	2018

Annett Andriesen, voormalig	directeur	IVC,	
temidden	van	finalisten	IVC	2018
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  sopraan Felicity Lott
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 Welcome to the IVC  – it's an honour to have you with 
us! In your career you have performed in many operas, but 
could you please tell us a bit more about your Lied career?
I am a founder member of Graham Johnson's The Songmakers' 
Almanac, and I have appeared on the major recital platforms 
of the world, including the Salzburg, Prague, Bergen, 
Aldeburgh, Edinburgh and Munich Festivals, the Musikverein 
and Konzerthaus in Vienna and the Salle Gaveau, Musée 
d'Orsay, Opéra Comique, Châtelet and Théâtre des Champs 
Elysées in Paris, Alice Tully Hall in New York and Sydney 
Opera House, and at the Concertgebouw. I have a particularly 
close association with the Wigmore Hall and received the 
Wigmore Hall Medal in February 2010 for my exceptional 
contribution to the hall. I have also made approximately forty 
recordings of Lied, Mélodie and English Song.

 When you give masterclasses, what kind of teacher are 
you, which things do you work on?
I mainly concentrate on the text. I hope that the singer has 
more or less mastered the technical demands of singing, but 
text and communication are essential in Lied and Mélodie.

 What are the three most important qualities a (Lied) 
singer needs to have in a singing competition?
A comprehension of, and desire to communicate, the text of 
the song. A technique that will allow that communication to 
happen, and a voice that we want to listen to!

 What would be the most important quality of an 
accompanist?
To be sympathetic to the singer and to what he or she is 
aiming to do; to have a knowledge of the text of the songs 
and to work with the singer to capture the mood of every 
song.

 What makes you think a Lied Duo will win the 
competition?
They need to be in sympathy with one another, to work 
together and to communicate with the audience.  
 

My favourite song

My favourite song

”Impossible question! Perhaps 
Mahlers Ich	bin	der	Welt	
abhanden	gekommen or 
Strauss' Morgen.”
 Felicity	Lott,		 	
	 voorzitter		 	
	 jury	IVC	LiedDuo		
	 Concours	2019

"Mijn favoriete Lied  is een 
lied van oneindig verlangen: 
L’Invitation	au	Voyage van 
Duparc. Slechts 17 liederen 
schreef hij, maar ze behoren 
tot de mooiste die ik ken. 
L’Invitation	au	Voyage, op een 
tekst van Baudelaire, heeft 
me vanaf de eerste keer dat ik 
het hoorde, nooit losgelaten 
- intiem, liefdevol smachtend 
naar een staat van volmaakt 
gedeeld geluk: ‘luxe, calme et 
volupté.”
 Bas	Heijne
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De Duitse dichter Wilhelm Müller is vooral bekend 
geworden door de twee liedcycli die door Franz 
Schubert op muziek gezet werden: Die schöne 
Müllerin en Winterreise. Door sommigen wordt hij 
bewonderd als een voorloper van Heinrich Heine. 
Hij stierf op 32-jarige leeftijd en het is niet bekend of 
hij ooit geweten heeft van de composities die hem 
onsterfelijk hebben gemaakt. 

Franz Schubert was een uitzonderlijk getalenteerd 
kind. Volgens zijn leraar kon hij reeds nieuwe 
zaken op zijn viool spelen voordat ze aan hem 
uitgelegd werden. Daarnaast zong hij zó goed 
dat de Wiener Sängerknaben hem in hun midden 
opnamen. Hij kreeg daardoor lessen in harmonie van 
Antonio Salieri, die hem nog jaren later kostenloos 
onderrichtte, ook nadat hij de Sängerknaben allang 
verlaten had.

Op 17-jarige leeftijd schreef hij het lied Gretchen am 
Spinnrade. Het jaar daarop volgden vier opera's, twee 
symfonieën, 144 liederen (waaronder Erlkönig en 
Heidenröslein), twee missen, een strijkkwartet en twee 
pianosonates. Zijn muzikale genie was niet evenredig 
aan zijn zakeninstinct. Hij verkocht de rechten voor 
al zijn muziek ver onder de waarde. Bovendien werd 
hij zwaar door ziekte getroffen. Het grootste gedeelte 
van Die schöne Müllerin werd in het ziekenhuis 
gecomponeerd. Schubert werd niet ouder dan 31 jaar.

De gedichtenbundel Sieben und siebzig Gedichte aus 
den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten 
(erstes Bändchen) verscheen in 1821. Schubert heeft 
uit de cyclus Die schöne Müllerin, die uit 25 gedichten 
bestaat, 20 gedichten voor zijn liederencyclus 
gekozen. In de cyclus bezingt een molenaarsgezel 
zijn liefde voor de dochter van zijn meester. In de 
eerste liederen is er hoop op een goede afloop, maar 
de molenaarster valt uiteindelijk voor de viriele jager. 
De gezel wordt wanhopig en de beek die voorheen 
slechts werd aangeroepen, verandert in de laatste 
twee liederen in een zelfstandig agerend personage. 
Eerst nog in samenzang met de gezel, maar in het 
laatste lied voert de beek het woord: hij wiegt de 
ongelukkige gezel de dood in.

De cyclus werd in 1823 door Schubert beëindigd en 
in 1825 door de bariton Johann Theodor Mosewius 
gedeeltelijk opgevoerd. Pas in 1856 was de cyclus 
voor het eerst in zijn totaliteit te horen. In de 19de 
eeuw waren cycli geen geliefde programma's – dit in 
tegenstelling tot de huidige tijd. Die schöne Müllerin 
wordt steeds vaker ook scenisch opgevoerd en in 
2001 gaf Bärenreiter Verlag een versie voor koor uit. 

Tijdens het 53ste IVC kunt u een exquisiete opvoering 
van dit meesterwerk tegemoet zien met de 
juryleden Thomas Oliemans en Graham Johnson.

Wilhelm Müller, Franz Schubert en Die schöne Müllerin

Bas Heijne: Lied en Literatuur

Bas	Heijne	studeerde	Engelse	taal-	
en	letterkunde	aan	de	Universiteit	
van	Amsterdam.	Hij	heeft	een	groot	
literair	oeuvre,	vertaalde	werken	uit	
het	Engels	en	is	sinds	1991	als	essayist	
verbonden	aan	het	NRC	Handelsblad.	
Hij	presenteerde	het	programma	
Zomergasten	bij	de	VPRO	en	ontving	in	
2017	de	P.C.	Hooftprijs.

Bas	Heijne	heeft	een	grote	affiniteit	
met	opera	en	zang,	en	schreef	in	het	
NRC	Handelsblad	vaak	over	muziek.	
Daarnaast	publiceerde	hij	een	boek	met	
de	passende	titel	Zang.	Het	IVC	is	er	trots	
op	een	van	Nederlands	grootste	literaire	
talenten	te	kunnen	presenteren	om	de	
verbinding	tussen	het	lied	en	literatuur	
met	u	te	delen.

• Please visit our website www.ivc.nu for English translations

My favourite song



 

Michael Wilmering  bariton 

Ahmad Joudeh   dans 

Kanako Inoue   piano

Monique Wagemakers  regie 

Peter Leung   choreografie

Als een van de eerste concoursen 
realiseerde het IVC zich dat 
de belangrijkste taak van 
zangwedstrijden er niet alleen 
uit bestaat jonge zangers 
en pianisten een podium te 
geven, maar als organisatie ook 
verantwoordelijkheid te dragen 
voor de ontwikkeling van talenten 
in brede zin. En voor datgene 
wat wij overdragen noemen: het 
begeleiden in de stap van opleiding 
naar de grote podia. Grenze(n)loos 
dat in het 53ste IVC te zien is, past 
perfect in deze filosofie.

In dit project sluiten we aan bij de 
constante wisselwerking tussen 
verschillende kunstdisciplines. De 
klassieke liedkunst laat zich goed 
verrijken door theatrale vormen.  
Er zijn projecten waar 
samengewerkt wordt met 
choreografen, beeldend 
kunstenaars (die soms de plaats 
innemen van decorontwerpers), 
video wordt een steeds belangrijker 
onderdeel van de podiumkunsten 
en ook mime is in opkomst.

Een Syriër en een Colombiaan, 
twee verschillende achtergronden, 
ieder geworteld in zijn eigen 
geschiedenis, vreemdeling bij 
aankomst. Zijn wij niet allemaal 
een vreemdeling in eigen land? 
Waar behoren wij toe? Wat is 
ons doel in deze veranderlijke 
wereld waarin grenzen lijken te 
bepalen wie we zijn?  Wie maken 
die grenzen?  Waar voel je je thuis 
en gelukkig? Is dat gebonden aan 
een plek of komt het geluk uit je 
diepste binnenste en maakt het 
niet uit waar je bent?  Zijn we 
in staat om elkaar wezenlijk te 
ontmoeten of blijven we in onze 
eigen bubble? In deze voorstelling 
– die steeds weer op andere 
momenten kippenvel bezorgt – 
zien we een pallet aan culturele 
en muzikale stijlen. Muziek komt 
vanuit de ziel en dat is de kracht 
van de kunst. Het maakt ons allen 
gelijk en laat grenzen versmelten. 
Het geeft troost, vreugde en hoop 
voor de toekomst.

 

Het IVC wil op die ontwikkeling 
inspelen en heeft de jonge, flink 
aan de weg timmerende bariton 
Michael Wilmering gevraagd om 
in samenwerking met het concours 
een programma te ontwikkelen 
dat recht doet aan vernieuwing en 
actualisering van het traditionele 
liedrecital. Naast klassieke 
composities wordt het speciaal 
voor deze opvoering door Monique 
Krüs gecomponeerde Steen van 
Licht gebruikt, op een tekst van 
Michael Wilmering zelf. 

Tijdens het 53ste IVC geven we het 
team de kans om de voorstelling, 
die zich steeds verder ontwikkeld 
heeft, nogmaals in samenwerking 
met het concours te presenteren. 
We hopen dat deze productie, ook 
buiten het IVC om, een langere 
toekomst beschoren is.

Met liederen van Schubert, Schumann, 
Brahms, Ravel, de Rahbani Brothers, 
Xavier Montsalvatge, Roger Quilter, 
Korngold, Vaughan Williams, Monique 
Krüs, Harry Bannink en Annie M.G. 
Schmidt
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Grenze(n)loos in de media 

“Regisseur Monique Wagemakers en choreograaf Peter Leung geven aan Grenze(n)loos een zeer actuele 
entourage, zonder nadruk. Evengoed is de gehele setting tijdloos, maar wie wil kan de tijd van nu er in zien 
en horen. De uitvoering heeft een strak en hoog tempo, mede dankzij het stuwende pianospel van Inoue en de 
muziekkeuze. […] De intensiteit spat er van af. Verrassend en ontroerend is de versie van Wilmering van Vluchten 
kan niet meer van Harry Bannink en Annie M.G. Schmidt. Het lied is van 1971 en nog steeds spannend van 
geldigheid. De uitvoering is geen recital in de traditionele betekenis van het woord, het is geladen muziektheater vol 
betekenis en zeggingskracht.”

 Kester Freriks, Theaterkrant 

“Muziek, choreografie en de voordracht van Wilmering smelten moeiteloos samen.” […] Wilmering heeft een 
fijne stem, maar is vooral sterk in zijn voordracht. Hij streelt niet alleen de oren, maar acteert ook en neemt 
de luisteraars mee in zijn verhaal. Als meer liedzangers zich zo zouden geven op het podium zou de klassieke 
zangkunst vast een groter publiek bereiken.”

 Mieske van Eck, Brabants Dagblad
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My favourite song

“Eigenlijk heb ik geen 
favoriet lied: ik vind ze 
allemaal fantastisch! De 
stiltes tussen het ene lied 
en het volgende zijn ook 
goud waard. Het moment 
dat je denkt: waar gaat 
dit heen of hoe geef ik 
gestalte aan de volgende 
emotie? Het scala aan 
mogelijkheden die je hebt 
binnen de perken van een 
kunstvorm, die vrijheid, 
daar word ik intens 
gelukkig van.”
	 Michael	Wilmering,		 	
	 bariton,	winnaar		 	
	 Prijs	van	de	Vrienden			
	 van	het	IVC		 	 	
	 IVC	LiedDuo		 	 	
	 Concours	2016,		 	
	 samen	met	pianist		 	
	 Javier	Rameix

Michael Wilmering en Ahmad Joudeh
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Het	IVC	levert	sinds	2002	een	interessante	bijdrage	aan	de	creatie	van	
nieuwe	liederen	door	Nederlandse	componisten.	De	stichting	Dioraphte	
ondersteunt	ons	daarin	op	een	belangrijke	wijze.	In	2018	en	2019	is	het	
gezongen	woord	aan	de	tweede	vrouwelijke	componist	in	het	rijtje:	
Sylvia	Maessen.	Haar	speciaal	voor	het	IVC	gecomponeerde	werk	Oh, che 
tranquillo mar (Hoe	rustig	was	de	zee)	werd	vorig	jaar	tijdens	de	Finale	
van	het	IVC	Opera	|	Oratorium	Concours	twee	keer	uitgevoerd	met	de	
philharmonie	zuidnederland.

Sylvia Maessen koos voor het verplichte werk een gedicht van Vittoria 
Colonna (1490-1547). Na de dood van haar echtgenoot kreeg Vittoria de 
mogelijkeid om culturele bijeenkomsten te organiseren, die resulteerden 
in contacten met vele wetenschappers en kunstenaars, waaronder de grote 
Michelangelo. Het sonnet Oh, che tranquillo mar is afkomstig uit de cyclus  
Rime Amorose.

“Vorig jaar was het erg spannend 
voor iedereen. Voor het IVC, 
omdat het een verrassing was 
wat ik zou schrijven. Voor de 
zangers en pianisten, omdat m'n 
lied nog nooit had geklonken en zij 
al hun creativiteit nodig hadden 
om er hun eigen verhaal mee te 
vertellen. Iedere interpretatie 
had z'n eigen charme en 
zeggingskracht. Prachtig. 
Dit jaar komt de nadruk vooral op 
de samenwerking tussen zanger 
en pianist te liggen. Ik verheug me 
nu al op al het muzikaals en wat 
daaruit voort gaat vloeien!”
 Sylvia Maessen

De Dioraphte Award 2018 werd gewonnen door sopraan Marie Perbost voor haar 
vertolking van Oh, che tranquillo mar met de philharmonie zuidnederland.
Deze compositie is mogelijk gemaakt door stichting Dioraphte, het Van der Linden 
Fonds, de Truus und Gerrit Van Riemsdijk Stif tung en Stichting ’s-Hertogenbosch 
Muziekstad.

My favourite song

“Mijn favoriete lied? Onmogelijk 
te zeggen. Het belangrijkste is 
uiteindelijk de uitvoering!” 
 Sylvia	Maessen

Hoe rustig was de zee 

Hoe rustig was de zee, hoe welgezind de golfjes,  
die mijn blanke boeghout baadden!  
Hoe soepel sneed mijn scheepje rijkbeladen  
door 't water voortgedragen op de wind!  
 
Maar 't mooie weer bleek mij, terwijl ik blind  
op mijn bestek vertrouwde, te verraden.  
En al wat goed was keerde zich ten kwade,  
want zelden eindigt iets zoals 't begint. 

't Razende lot ontketende een orkaan,  
die mijn blijmoedig hart totaal ontwrichtte  
toen ik de stuurman overboord zag slaan. 

Maar hoe de windstoten en bliksemschichten en regenvlagen  
me ook naar 't leven staan,  
ik blijf me trouw naar mijn gesternte richten. 

(Vertaling: Frans van Dooren)

Oh,	che	tranquillo	mar

Oh, che tranquillo mar, oh che chiare onde 
solcava gia la mia spalmata barca,
di ricca e nobil merce adorna e carca,
con l'aer puro e con l'aure seconde!

Il ciel ch'ora i bei vaghi lumi asconde,
porgea serena luce e d'ombra scarca;
ahi quanto ha da temer chi lieto varca!
Che non sempre al principio il fin risponde.

Ecco l'empia e volubile fortuna
scoperse poi l'irata iniqua fronte,
dal cui furor si gran procella insorge.

Vènti, pioggia, saette insieme aduna,
e fiere intorno a divorarmi pronte;
ma l’alma ancor la fida stelle scorge.

• Please visit our website www.ivc.nu for English translations



IVC 2019 | 23

Tijdens	elk	concours	staat	het	Theater	aan	de	Parade	in	het	centrum	van	
de	internationale	aandacht	voor	een	ieder	die	met	klassieke	zang	te	maken	
heeft.	Wereldsterren	en	beslissers	ontmoeten	degenen	die	in	de	toekomst	
de	podia	gaan	veroveren	in	aanwezigheid	van	een	enthousiast	publiek.	
Ervaring,	kennis	en	liefde	voor	het	vak	worden	door	een	diverse	groep	
nationaliteiten	gedeeld.	

Vanaf het 52ste concours hebben we een begin gemaakt met het voortzetten 
van die ervaring. Het IVC is niet langer voornamelijk tijdens het concours en 
masterclasses aanwezig, maar creëert een permanente online community 
voor iedereen die met klassieke zang te maken heef t. 

Onze nieuwe website heef t al vele positieve reacties opgeleverd, en het 
platform is ook een stuk verder in ontwikkeling. Hieronder een korte 
samenvatting van onze doelen:

• Nieuwe en historische masterclasses worden ontleed en van labels   
 voorzien opdat de technische details die per masterclass aan bod komen  
 en de muziekstukken die behandeld worden in één oogopslag te vinden  
 zijn. Dat maakt de schat aan kennis die het IVC in de loop van 65 jaar   
 verzameld heef t voor zangers en geïnteresseerden uit de hele wereld   
 toegankelijk.
• Online masterclasses worden gewijd aan onderwerpen waar onze volgers  
 speciaal behoef te aan hebben. Tijdens de Summer School Belcanto wordt  
 de eerste masterclass live gestreamd met mogelijkheden tot vragen van  
 het publiek
• Een forum waar liefhebbers van klassieke muziek met elkaar in verbinding  
 kunnen zijn. Wij zijn met deskundige partners en klankbordgroepen aan  
 de slag om dit onderdeel verder uit te werken
• Samenwerking met andere concoursen (opera, oratorium en lied) om u op  
 de hoogte te houden van alle nieuwe talenten uit heel de wereld
• Vraag- en antwoordsessies met beslissers uit de operawereld om jonge   
 zangers verder te helpen
• Streaming van liedconcerten door concertzalen van over de hele wereld

Het IVC biedt zangers, professionals en publiek een schat aan nieuwe 
mogelijkheden. Een uniek project waarvan ook de provincie Noord-Brabant 
en de gemeente ’s-Hertogenbosch overtuigd zijn. Zij hebben het genereus 
gesteund. Opdat u er optimaal van kunt genieten. 

IVC 2.0
Het IVC creëert een  
wereldwijde community

• Please visit our website www.ivc.nu for English translations

My favourite song

“Mijn favoriete Lied is  
Im	Fruehling	van Hugo Wolf.” 
 Thomas	Oliemans,		
	 bariton
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Doelen
• Het ontdekken van de wereldsterren van morgen
• Het verbinden van zangers en musici met professionals in de branche   
 en het in contact brengen met impresario's, operastudio's, concert- en   
 orkestdirecties
• Het verspreiden van kennis over de genres van klassieke vocale muziek aan  
 bezoekers en  deelnemers
• Het in stand houden van belangstelling voor de Liedkunst door het Lied   
 een prominente plaats te geven in de programmering, zoals de  
 Lied Duo-categorie, Liedcursussen, samenwerking met de Vrienden van  
 het Lied, de International Student LiedDuo Competition in Groningen, het  
 Internationaal Liedfestival Zeist, de Hochschule der Künste in Zürich en   
 het CIMCL in Lyon
• Het betrekken van amateurs bij de IVC-activiteiten door het organiseren  
 van workshops, een kinderconcert met workshop zang
• Het realiseren van een operafestival in de Cultuurstad van het Zuiden door  
 samenwerking met philharmonie zuidnederland en Opera Zuid

Het IVC 
Het IVC hoort bij de top in de wereld van internationale klassieke 
zangconcoursen en heef t zich in de afgelopen 65 jaar ontwikkeld tot een 
cultureel visitekaartje voor Nederland. Het concours staat voor kwaliteit, 
zorg, ontwikkeling en begeleiding, maar ook voor gastvrijheid en glamour. 
Het concours is een open community, een ontmoetingsplaats voor allen die 
werkzaam zijn in het (vocale) muziekleven op het gebied van opera en andere 
genres. Het IVC is een vraagbaak voor problemen die beginnende zangers 
op hun pad ondervinden en een instituut waar men voor carrière-adviezen 
terecht kan.
Het concours biedt kansen aan jonge professionele zangers en voert de 
“Triple O” status: Ontdekken, Ontwikkelen en Overdragen. Het staat voor 
talentontwikkeling en carrièrebegeleiding. Het IVC levert de sterren van 
de toekomst en staat aan het begin van de ladder die hen voert naar Het 
Koninklijk Concertgebouw, De Nationale Opera en andere internationale 
operahuizen, Liedrecitals en concerten op nationale en internationale podia. 
Vele beroemdheden begonnen hun carrière bij het IVC, zoals Elly Ameling, 
Robert Holl, Thomas Hampson, Nelly Miricioiu, Ileana Cotrubas, Viorica 
Cortez, Marco Bakker, Jard van Nes, Pretty Yende en Lenneke Ruiten. 
Vanaf 2018 wordt het IVC geleid door Ivan van Kalmthout, die voorheen 
leidinggevende functies bekleedde in het Liceu in Barcelona, de Staatsoper in 
Berlijn en de Hamburgse Staatsopera. Hij was tweemaal jurylid bij het IVC.

Voor meer informatie: www.ivc.nu

Over het IVC sopraan Elly	Ameling (winnares IVC 1956)  
en pianist Dalton	Baldwin

mezzosopraan Dame	Sarah	Connolly 
(Prijswinnares IVC 1994) en Prins Charles

bariton Thomas	Hampson, winnaar IVC 1980

bas Robert	Holl, winnaar IVC 1971

(van boven naar beneden)

• Please visit our website www.ivc.nu  
 for English translations
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Mede dankzij de Vrienden van het IVC zingen talenten als 
Lenneke Ruiten, Pretty Yende en Peter Gijsbertsen over de 
hele wereld op de beste podia. Wordt u ook onze vriend ?  
Met uw bijdrage zorgt u ervoor dat het IVC de jonge zangers 
van morgen verder op weg kan helpen. 

Als	IVC	Vriend	(vanaf	€	50)	of	lid	van	de	IVC	Club	Crescendo	
(vanaf	€	250),	IVC	Club	Belcanto	(vanaf	€	1.000)	of	IVC	Club	
Opera	(vanaf	€	5.000)	is	het	mogelijk	om	uw	waardering	
voor	onze	activiteiten	te	tonen	en	bij	te	dragen	aan	dit	unieke	
klassieke	zangevenement.	Het	IVC	heeft	als	Vriendenstichting	

De meeste deelnemers aan het Concours komen van ver 
en verblijven bij een gastfamilie in ’s-Hertogenbosch of 
omgeving. Het verblijf bij een gastgezin wordt door de 
kandidaten als een warme omarming tijdens inspannende 
en zeker spannende dagen ervaren en er komen vaak 
langdurige vriendschappen uit voort. Een succesvolle 
Summer School of Concours organiseren zonder de 
gastvrijheid van deze families is onmogelijk. Onze grote 
dank gaat dan ook uit naar de gastfamilies van dit jaar.

IVC gastgezinnen een waardevolle   
               traditie

een	culturele	ANBI-status,	waarmee	de	ondersteuning	
door	particulieren	voor	een	periode	van	vijf	jaren	fiscaal	
aantrekkelijk	is.	Bij	schenkingen	vanaf	€	250	geniet	u	van	
bijzondere	privileges	waar	we	u	graag	over	informeren.	

Vrienden	ontvangen	kortingen	op	toegangskaarten	bij	
IVC	activiteiten	en	worden	uitgenodigd	voor	de	jaarlijkse	
Vriendenbijeenkomst	of	een	Vriendenconcert.	Bij	elk	Concours	
wordt	er	een	Vriendenprijs	uitgereikt.	

Uw bijdrage telt. Het IVC  stelt uw vriendschap zeer op prijs! 

Gastgezinnen 2019 
A. en J. van Amelsfoort-van Dongen 
Hanne Arends-Soell 
J.C. Beekwilder 
Steph Breukel  
Max Ellerkamp en Kristiaan van der Sandt 
Marleen Floris 
Teja Godrie  
Floris en Esther Groot Bamel 
Marc & Beatrijs van Herpen 
Karel van den  Heuvel 
Willeke Hoek 
Ad & Kea Hultermans-van Kasteren  
Hans & Astrid Kouwenberg-Buijs 
Rosalie van Loon 
Lucas & Thera Middelhoff 
Anita & Rob Maessen-Kreugel 
Niki Brinkman & Jef Oomen 
Gerard & Marlène Oude Elferink-Smeets 

M. Overeem-van der Meer 
A. Pellemans & J. Lendfers 
Hans Pernet & Marielle v.d. Ven 
Louise Prompers & Jan Jitse Venselaar 
Maartje Reitsma & Hans Verlouw 
Louis & Bernardine Roes-Rijkers   
Jeroen van Rosmalen 
Albert van de Sande & Marc Eysink Smeets 
Toine & Annelies van der Sanden 
Frans & Marga van der Sommen 
Bernadette & Hans van der  Sterre 
Gert & July Verhoeven-Wesly 
Beatrijs van der Vorm & Willem Scholtes 
Karin de Vos 
Sacha Wijmer & Klazien Laansma 
Paul & Clary de Wildt- van Roosmalen 
Mariken Willekens 
Marion Zwanenberg-Neefs

Word Vriend 
Help een jonge zanger(es) de wereldtop te halen   

My favourite song

“Oh my, it is so difficult, and 
really, impossible to choose. 
But I would include (amongst 
them) Schubert's Suleika	no.	1, 
Was	bedeutet	die	Bewegung? 
The emotion somehow far 
surpasses the words, or 
even the musical themes 
themselves, through a simple 
grand arch shape. And the song 
encapsulates, and transcends, 
the way music can express the 
sensual, and then transcend 
that to the spiritual.”
 David	Selig,	 
	 pianist	/	jurylid	IVC
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concept design photography

Mede	mogelijk	gemaakt	door:

Eugène	Pannebakker	Fonds

Van	der	Linden	Fonds

Truus	und	Gerrit	van	Riemsdijk	Stif tung

Het	Leye	Fonds

Van	den	Berch	van	Heemstede	Stichting

Stichting	Nelissen	Smit	Fonds

Stichting	Vrienden	van	het	IVC	 

Particuliere	gif ten

Met	dank	aan	Theater	aan	de	Parade	

’s-Hertogenbosch

Genieten van je welverdiende rust. 

Lekker landelijk wonen en toch 

overal dichtbij. Ruimte om je heen.

IN VEGHELS BUITEN HOOR 
JE HET GRAS GROEIEN

veghelsbuiten.nl www.facebook.com/veghelsbuiten

In Veghels Buiten koop je een kavel al vanaf 175.900 euro. 

Bouw jouw ideale huis op een prachtige plek midden in de 

natuur en ontspan. Waar wacht je nog op? 

Vier het leven in Veghels Buiten

(advertentie)
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Voor een advies
op maat!

Wij zijn gevestigd in ’s-Hertogenbosch en Vlijmen 

T 073 691 87 87  |  huijbregtsnotarissen.com
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HOLLAND OPERA

ZWANENMEER ALS OPERA VOOR 
KINDEREN IS EEN VOLTREFFER! - NRC

TOURNEE VOORJAAR 2020

“Kunstplanten van Kread’or: 
 Je hoeft er niet naar om te kijken. 
 Je kijkt er naar om!”

www.kreador.nl           •   www.kunstplant.nl 
Industrieweg 4  •  5262 GJ Vught  •  073-54 94 955

KUNSTPLANTEN • KUNSTBOMEN • KUNSTBLOEMEN



internationaal

zeist

Het enige festival geheel gewijd aan het 
kunstlied. Met onder andere:

CAROLYN SAMPSON / JOSEPH 
MIDDLETON / RAOUL STEFFANI /
GEROLD HUBER / ROBERT HOLL 
/ ROGER BRAUN / CHRISTOPH 
PRÉGARDIEN / ROGER VIGNOLES 
/ THOMAS OLIEMANS / LENNEKE 
RUITEN / THOM JANSSEN / COCO 
COLLECTIEF en anderen...

Kaartverkoop vanaf 15 december via

www.ilfz.nl 

met o.a.
Cora Burggraaf
Barbara Haveman
Theodora Geraets
Kim Savelsbergh

Festivalthema 2019: 

Vrouw: 100 jaar kiesrecht

Tientallen vrouwelijke  
componisten te horen in  
honderden composities

Informatie en kaartverkoop 

www.festivalvocallis.nl

25 oktober t/m 10 november 2019 

Zaterdag 7 september 2019  
Ich hatte viel bekümmernis (BWV 21)

Zaterdag 19 oktober 2019 
Wir danken dir, Gott, wir danken dir (BWV 29)

Zaterdag 7 december 2019 
Herz und Mund und Tat und Leben (BWV 147a)

Aanvang 17.00 uur
Grote Kerk, Kerkstraat 20, ’s-Hertogenbosch 

www.bachopzaterdag.nl 



KIES MET 
VERSTAND,

VOLG UW 
GEVOEL,

SAMEN EEN GOED VERHAAL,
STORY ’S-HERTOGENBOSCH

Story ’s-Hertogenbosch  Hervensebaan 29 •  5232 JL ’s-Hertogenbosch  •  T 073 - 620 0400  •  info@story-denbosch.nl

WELKOM IN ONZE CONCERT ZAAL.

Ervaar het in onze showroom!

Explore the many styles and possibilities of today’s varied musical landscape 
through our study programme Composition, which we provide within a joint 
faculty of the Classical Music and Jazz departments.

Wil je een opleiding klassieke zang gaan volgen? Kies 
dan voor Codarts Rotterdam. Hier word je gecoacht 
door een topteam dat zijn sporen heeft verdiend over 
de hele wereld:

Charlotte Riedijk (sopraan), Marcel Reijans (tenor), Henk 
Neven en Frans Huijts (beiden bariton).

Leer het beste uit jezelf te halen en ontwikkel je tot een 
veelzijdige professional.

Kom naar de open avond op vrijdag 13 december 2019.
Nu al een vraag? Mail naar: classicalsinging@codarts.nl.

WWW.CODARTS.NL/KLASSIEKEZANG

Codarts
Klassieke
Zang
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My favourite song



DI 26 NOV 

Carolyn Sampson en 
Kristian Bezuidenhout: 
Mozart en meer 
De Britse sopraan Carolyn Sampson in een recital gewijd 
aan bekende en minder bekende componisten uit de 
achttiende eeuw. U hoort Mozart, Haydn en meer. 
Fortepianist Kristian Bezuidenhout begeleidt én soleert 
in werken van C.Ph.E. Bach, Wolff en Fleischer. 

DI 17 DEC 

Angelika Kirchschlager 
zingt Schuberts Winterreise 
Franz Schubert reist door de wereld én de ziel in de 
liederencyclus Winterreise. Mezzosopraan Angelika 
Kirchschlager wordt begeleid door pianist Julius Drake.

DI 14 JAN 

Andreas Scholl en Tamar 
Halperin: The Twilight People 
Andreas Scholl in The Twilight People: liederen over licht en 
donker, begin en eind. De countertenor zingt onder meer
Copland, Britten en Berg. Pianiste Tamar Halperin 
begeleidt, én speelt een aantal 
solostukken van John Cage.
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