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Vooraf
Met plezier en voorzichtig optimisme presenteren we de programmering voor het
seizoen 21-22. Op dit moment gaan we ervan uit dat u in het nieuwe seizoen kunt
genieten van concerten in het Muziekcentrum van de Omroep, al zal dat waarschijnlijk
bij aanvang nog aan beperkingen gebonden zijn. Veel van de musici die we het afgelopen jaar helaas moesten afzeggen, zijn bereid gevonden om alsnog op te treden in het
seizoen 21-22. Onze grote dank daarvoor!

Het rijksmonument Muziekcentrum van
de Omroep (MCO) is dé muzieklocatie
van Hilversum en omstreken. Het is de
thuisbasis van de omroepensembles
Radio Filharmonisch Orkest en Groot
Omroepkoor, alsook de vaste repetitieen opnameplek van het Metropole Orkest.
Het MCO biedt verder onderdak aan
onder meer Globe CKC en verwelkomt
amateurensembles voor repetities en
optredens.
Het MCO zet de deuren regelmatig open
voor publiek. Muziekliefhebbers in de
regio kunnen hun hart ophalen aan
prachtige én betaalbare concertseries in
de eigen programmering van het MCO.
Studio’s en andere ruimtes – met royale
keuze in grootte en voorzieningen op
maat – worden door het MCO verhuurd
aan culturele en zakelijke instellingen voor
concerten, opnamen en repetities, dan wel
vergaderingen, congressen en presentaties.

De serie Piano & Passie laat een selectie van aanstormend en gerenommeerd talent aan
de toetsen. Hun repertoire omspant gezamenlijk ruim drie eeuwen muziekgeschiedenis,
van barok tot 20ste eeuw, en biedt de liefhebber een gevarieerde staalkaart van de
pianomuziek.
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Bij het ter perse gaan van deze brochure was het perspectief voor de podiumkunsten
na de zomer nog onduidelijk. De hier aangekondigde programma’s zijn onder voorbehoud. Bij de concerten tot en met december ’21 gaan wij uit van een aangepaste
zaalcapaciteit, met inachtneming van de anderhalve meter afstand tussen bezoekers
van verschillende huishoudens. Houd de agenda op www.mco.nl in de gaten voor het
laatste nieuws en nieuwe of extra concerten.

In de serie Kamermuziek verwelkomen we uiteenlopende ensembles als een saxofoonkwartet, een strijkoctet en een aantal andere kleurrijke combinaties. Daardoor kan er
een boeiende greep worden gedaan in het omvangrijke kamermuziekrepertoire. Soms
bekend en geliefd, soms minder bekend en voor u mogelijk een verrassende ontdekking.
Een vervolg op de populaire Kinderconcerten is voor ons een groot genoegen, maar
we hopen vooral ook voor de kinderen. In gezelschap van hun volwassen compagnons
gaan zij op reis naar dromenland, beleven muzikale sprookjes en een kinderversie van
Bachs ontroerende Matthäus Passie. Een uurtje ongedwongen genieten, ontspannen,
en een zondagochtend die voorbij vlíegt.
Het Muziekcentrum van de Omroep heeft in zijn befaamde studio’s tal van jazz
grootheden te gast gehad. De serie Jazz in 2 borduurt daar enthousiast op verder. Het
zijn vooral jonge virtuozen die hier de jazzscene komen verfrissen met nieuwe ideeën,
maar ook odes brengen aan juist die oude jazzlegendes.
2 Meter Sessies van Jan Douwe Kroeske is al jaren hét onafhankelijke platform voor
veelbelovende popartiesten. De sessies zijn voor een beperkt aantal bezoekers live bij te
wonen in Studio 2 – de oudste radiostudio van Nederland.
Vanuit uw stoel in Studio 1 kunt u genieten van het legendarische Pierre Palla Concertorgel,
dat op nog nader te bepalen momenten wordt bespeeld.
Tijdens de gratis toegankelijke Lunchconcerten geven Radio Filharmonisch Orkest en
Groot Omroepkoor een kijkje in hun atelier, met voorproefjes van premières of reprises
van meesterwerken onder leiding van beroemde dirigenten. Juist nu moet levende
muziek bereikbaar zijn. Als afleiding, misschien ook als troost. Met een gevarieerde
programmering en zo laag mogelijke entreeprijzen willen we dat het Muziekcentrum
toegankelijk is voor u, uw familie en vrienden.
We hopen van harte u gezond en volop genietend te kunnen begroeten in het nieuwe
seizoen.
Muziekcentrum van de Omroep
Lodewijk Collette, programmeur
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Piano & Passie
6 recitals op de zondagmiddag in
Studio 1 door afwisselend jonge, veelbelovende en gerenommeerde pianisten. Met meesterwerken en pareltjes uit
de pianoliteratuur
• Aanvang: 16.00 uur
• Duur: 1 uur, zonder pauze

• Vrije plaatskeuze
• Losse kaart: € 19,50 incl. drankje na
afloop
• Passe-partout voor de hele serie:
€ 97,50 (uw voordeel: € 19,50)
• Kaarten bestellen: online via www.mco.nl
of aan onze kassa (zie pag. 24)

Eliane Rodrigues

ZO 16 JANUARI 2022 - 16.00 U

Eliane Rodrigues
Nicolas van Poucke

Pianoduo Scholtes & Janssens

Nikola Meeuwsen

D. SCARLATTI Sonate in f K.466
D. SCARLATTI Sonate in D K.492

ZO 3 OKTOBER 2021 - 16.00 U

ZO 7 NOVEMBER 2021 - 16.00 U

ZO 12 DECEMBER 2021 - 16.00 U

BACH-RODRIGUES Prelude en Fuga in a

Nicolas van Poucke

Pianoduo Scholtes & Janssens

Nikola Meeuwsen

BUSONI Elegie nr. 7 BV252: Berceuse

RIMSKI-KORSAKOV Sheherazade op. 35

SCHUMANN Fantasie in C op. 17

BEETHOVEN Sonate nr. 23 in f op. 57

SATIE La Belle Excentrique

LISZT Sonate in b

Een paar seizoenen geleden konden we
Lestari Scholtes en Gwylim Janssens
beluisteren in een indrukwekkende
bewerking voor quatre-mains van de
Schilderijententoonstelling van
Moessorgski. Een bijna vanzelfsprekend
vervolg komt nu aan bod: de sprookjeswereld van Duizend-en-een-nacht
in Rimski-Korsakovs Sheherazade. En
verder… La Belle Excentrique, een suite
van vier korte nostalgische dansen, vol
humor en muzikale kwinkslagen. Neemt
u dus de ondertitel ‘Fantasie sérieuse’, die
Erik Satie het werk meegaf, maar niet al
te serieus.

Een opvallend jong pianotalent van
Nederland is Nikola Meeuwsen. Nadat
hij op z’n zesde het Derde pianoconcert
van Rachmaninov had gehoord in een
uitvoering van Vladimir Horowitz, wist
Nikola dat hij pianist wilde worden. In
2019 kreeg hij de Concertgebouw Young
Talent Award uitgereikt. NRC noemde hem ‘een talent om in de gaten te
houden’. Die kans krijgt u met dit - zeer
veeleisende - pianorecital, waarin Nikola
de Fantasie van Robert Schumann (aan
Franz Liszt opgedragen) combineert met
de iconische Sonate in b, die Liszt op zijn
beurt aan Schumann opdroeg.

BWV 543
BACH Partita nr. 5 in G BWV 829
BACH-RODRIGUES Fantasie en Fuga in g
BWV 542
CHOPIN Ballade nr. 1 in g op. 23

‘Appassionata’
SCHUMANN Davidsbündlertänze op. 6
In december ’20 verscheen het derde
cd-album van Nicolas van Poucke: The
Schumann Collection Vol.1. De nog
jonge Nicolas timmert niet alleen goed
aan de weg, zijn talent trekt in binnen- en
buitenland de aandacht. Over dit album
schreef Erik Voermans in Het Parool: “Er
zijn niet veel pianisten die deze muzikaal
en psychologisch complexe wereld met
zo veel vanzelfsprekendheid weten te
benaderen.” Zijn vertolking van de
Davidsbündlertänze is dus om reikhalzend
naar uit te kijken. Voorafgaand klinken
de Appassionata van Beethoven en de
Berceuse van Ferruccio Busoni - het laatste deel van zeven visionaire Elegieën.
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De van oorsprong Braziliaanse pianiste
Eliane Rodrigues kan inmiddels terugkijken op een indrukwekkende carrière, die
internationaal werd na haar deelname
aan de Koningin Elisabethwedstrijd in
Brussel in 1983. Behalve pianist is zij – al
vanaf haar kinderjaren – ook componist.
In dit recital voert zij onder meer twee
voor piano gemaakte bewerkingen uit
van orgelwerken van Bach. Als opmaat
klinken enkele sprankelende sonates van
Domenico Scarlatti.
Dat Rodrigues ook een bijzondere band
heeft met de muziek van Chopin laat zij
horen in de altijd weer overrompelende
Eerste Ballade.
SEIZOEN 2021-2022
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Piano & Passie

Kamermuziek
5 concerten op de zondagmiddag in
Studio 1 door ensembles in verschillende bezettingen met zowel verrassende
als geliefde kamermuziekwerken
• Aanvang: 16.00 uur
• Duur: 1 uur, zonder pauze
• Vrije plaatskeuze

Yang Yang Cai

Ronald Brautigam

ZO 13 MAART 2022 - 16.00 U

ZO 24 APRIL 2022 - 16.00 U

Yang Yang Cai

Ronald Brautigam

SOLER Sonate in F nr. 10 R.89

SCHUBERT Sonate in Bes D960

SOLER Sonate in g nr. 11 R.87

En nader aan te kondigen werken

BEETHOVEN Sonate nr. 28 in A op. 101
RACHMANINOV Moments Musicaux

op. 16 nrs. 1-4
RAVEL La Valse
De pas onlangs in Amsterdam afgestudeerde Yang Yang Cai is in korte tijd uitgegroeid tot een veelgevraagd pianiste.
Zij heeft een voorliefde voor het minder
vaak uitgevoerde repertoire, zoals de
pianowerken van Szymanovski en Fauré,
maar aarzelt ook niet om haar intense
spel los te laten op geliefde meester
werken als Beethovens Sonate nr. 28
en Rachmaninovs Moments Musicaux.
En wat dacht u van de pianoversie van
Ravels La Valse? Daarmee voert Yang
Yang Cai u tomeloos walsend naar
een spectaculair slot van dit bijzondere
recital.
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•L
 osse kaart: € 19,50 incl. drankje na
afloop
•P
 asse-partout voor de hele serie: € 78
(uw voordeel: € 19,50)
• Kaarten bestellen: online via www.mco.nl
of aan onze kassa (zie pag. 24)

De serie Piano & Passie wordt stijlvol én
stijlgetrouw afgesloten met een optreden van Ronald Brautigam. In zijn al
vier decennia omspannende loopbaan
manifesteerde hij zich zowel op de moderne vleugel als de klassieke fortepiano.
Brautigams ‘authentieke’ vertolkingen
van Mozart en Beethoven brachten hem
wereldwijd bewondering. Na drie seizoenen verwelkomen we de éminence
grise weer in onze pianoserie. Weliswaar
niet met de laatste sonates van Beethoven – zoals de bedoeling was in het door
corona geplaagde seizoen 20-21 – maar
met een compleet en beslist niet minder
te versmaden Schubert-programma.

Berlage Saxophone Quartet

ZO 26 SEPTEMBER 2021 - 16.00 U

Berlage Saxophone Quartet
J.S. BACH Selectie uit de Goldberg

variaties BWV 988
MOZART Hobokwartet in F KV 370
EISLER Orkestsuite nr. 6
SCHULHOFF Blues & Charleston uit
‘Cinq Études de Jazz’ voor piano
WEILL Drie liederen uit
Die Dreigroschenoper:
1 Die Ballade vom angenehmen Leben
2 Polly’s Lied
3 Kanonensong

“Ambassadeurs van de nieuwe generatie
saxofoonkwartetten”, zo worden de
musici genoemd die in 2008 het Berlage
Saxophone Quartet oprichtten en daarmee in rap tempo de podia veroverden.
Hun fenomenale spel, uitzonderlijke
klankrijkdom en geïnspireerde benadering van tijdloze meesterwerken hebben
hieraan bijgedragen. Altsaxofonist Peter
Vigh bewerkte als ‘huisarrangeur’ onlangs
de Goldberg-variaties van Bach. De
arrangementen van Schulhoffs Blues &
Charleston en Kurt Weills Kanonensong
uit Die Dreigroschenoper zijn eveneens
van zijn hand. Mozart en de altijd strijdvaardige Hanns Eisler leveren de grondstof voor de overige programmadelen.
SEIZOEN 2021-2022
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Kamermuziek

Wittgenstein Project

Coraline Groen

ZO 21 NOVEMBER 2021 - 16.00 U

ZO 13 FEBRUARI 2022 - 16.00 U

ZO 27 MAART 2022 - 16.00 U

ZO 15 MEI 2022 - 16.00 U

Wittgenstein Project

Coraline Groen, viool
& Rik Kuppen, piano

Hexagon Ensemble

ROctet

POULENC Trio voor hobo, fagot &

BARGIEL Strijkoctet in c op. 15a

RAVEL Sonate voor viool en piano nr. 1

piano op. 42
MOZART Kwintet voor hobo, klarinet,
fagot, hoorn & piano in Es KV 452
POULENC Sextet voor blaaskwintet &
piano op. 100

MENDELSSOHN Strijkoctet in Es op. 20

LABOR Trio voor klarinet, altviool &

piano linkerhand in g
KORNGOLD Suite voor 2 violen, alt
viool & piano linkerhand op. 23
De naamgever van dit ensemble - de
Oostenrijks-Amerikaanse componist en
pianist Paul Wittgenstein - werd tijdens
de Eerste Wereldoorlog aan het oostfront
geraakt door een scherpschutter en verloor zijn rechterarm. Dat weerhield hem
er niet van daarna zijn carrière als pianist
voort te zetten. Aan Wittgenstein werden
talloze composities opgedragen, waaronder het Pianoconcert voor de linkerhand van Ravel. Ook is er veel kamermuziek voor hem geschreven door onder
anderen Josef Labor en Erich Wolfgang
Korngold, waarin opvalt hoe rijk en vol
die muziek met een eenhandige pianopartij kan zijn.
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‘Posthume’
MEDTNER Sonate nr. 1 op. 21
PROKOFJEV Sonate nr. 1 op. 80
Met een welverdiende eerste prijs en publieksprijs verliet Coraline Groen het Oskar
Back Concours 2020. In datzelfde jaar
trad zij met de 2de- en 3de-prijswinnaars
op in het MCO. Een opmerkelijk optreden
vanwege haar adembenemende spel én
haar bijzondere repertoirekeuze. Nu verrast zij met haar keuze voor sonates van
Maurice Ravel, Nikolaj Medtner en Sergej
Prokofjev. Zij treedt op met haar vaste
duopartner, pianist Rik Kuppen. Winnaar
van het Prinses Christina Concours en de
Grote Kamermuziekprijs, finalist van het
YPF-pianoconcours en geprezen als ‘kleurenvirtuoos’, staat hij samen met Coraline
borg voor een intens muzikale uitvoering
van dit schitterende programma.

Hexagon Ensemble

Voor het dertigjarige Hexagon Ensemble werd in het seizoen 2020-2021 een
jubileumprogramma samengesteld met
muziek van Mozart en Poulenc. Helaas
was dit een van de concerten die moesten worden uitgesteld. Een jaar na het
jubileum klinkt alsnog het schitterende
Kwintet KV 452 van Mozart, omringd
door een trio en een sextet van de eigenzinnige Francis Poulenc. Voor Poulenc
was Mozart een idool. Hij ging zelfs zo
ver om te beweren dat hij, na het beluisteren van muziek van Wagner, ‘zijn oren
spoelde met muziek van Mozart’.

ROctet

Twee concertmeesters, twee eerste violisten, twee altisten en twee cellisten uit
het Radio Filharmonisch Orkest sloegen
in 2016 de handen ineen en vormen
sindsdien het enige vaste strijkoctet van
Nederland: ROctet. Naast misschien wel
het meest geliefde octet ooit geschreven, dat van Felix Mendelssohn, maken
we kennis met de wonderlijke muziek
van Woldemar Bargiel (1828-1897), tijdgenoot en zwager van Robert Schumann.

SEIZOEN 2021-2022
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Kinderconcerten
5 onvergetelijke concerten op de zondagochtend in Studio 1, voor jong en
oud, om bij weg te dromen of op het
puntje van je stoel te beleven
• Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar
• Aanvang: 11.00 uur
• Duur: 1 uur, zonder pauze

• Vrije plaatskeuze
• Losse kaart: € 19,50 inclusief drankje na
afloop
• Kinderen t/m 12 jaar gratis, behalve zo
10 april (Familie Mattheus): € 5,•K
 aarten bestellen: online via www.mco.nl
of aan onze kassa (zie pag. 24)

Het Tinnen Soldaatje

ZO 24 OKTOBER 2021 - 11.00 U

ZO 19 DECEMBER 2021 - 11.00 U

ZO 30 JANUARI 2022 - 11.00 U

ZO 27 FEBRUARI 2022 - 11.00 U

Dromenblazers

Het Tinnen Soldaatje

Peertje

Vier!

Oorkaan/Nieuw Amsterdams Klarinet
Kwartet

Amsterdam Youth Symphony Orchestra
Peter Veenhuizen dirigent
Femke Krist verteller
Keith Amos muziek

Animoso4kids
& Ellen Zijm accordeon

Oorkaan Ensemble

Fantasie, hoe klinkt dat eigenlijk? Vier
jongens blazen dromen tot leven. Ze laten zich meeslepen door hun fantasie en
openen deuren naar wonderlijke droomwerelden. Vol verwondering en soms
een tikje overmoedig spelen ze spelletjes
en dagen ze je uit om mee te dromen.
Of dagdromen. Of slaapdromen. Of opje-kop-dromen. ‘Dromenblazers’ is een
magisch vrolijk klarinetconcert waarin de
vier spelers van het Nieuw Amsterdams
Klarinet Kwartet soepel switchen tussen
verschillende muziekstijlen. Van Gershwin
tot Mahler tot Dvorák en meer. Want in
dromen kan alles!
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‘Het tinnen soldaatje’ is gebaseerd op
een beroemd sprookje van Hans Christian Andersen. Daarin krijgt een jongetje voor zijn verjaardag een set tinnen
soldaatjes. Eén soldaatje mist een been,
en dat eenbenige soldaatje wordt verliefd
op een papieren danseresje. Dat had hij
beter niet kunnen doen, want daarmee
haalt hij zich de woede op de hals van
een duveltje uit een doosje. Het brengt
hem en zijn ballerina niets dan ellende.
Maar op het moment dat ze reddeloos
verloren lijken, komt er gelukkig een
goede fee in actie…

Animoso4kids

Vier!

Dromenblazers

Samen met accordeoniste Ellen Zijm
brengen de drie zangeressen van Animoso een grappige muzikale voorstelling
over Peertje. Wat is er aan de hand met
Peertje? Hij neemt het niet zo nauw
met de waarheid en overdrijft wel eens
om het nét even wat mooier of grappiger te maken. Ben je dan meteen een
leugenaar? Of een opschepper? En is
de waarheid eigenlijk wel voor iedereen
hetzelfde? Peertje is een voorstelling over
een serieus en groot onderwerp. Met
prachtige muziek van Edvard Grieg over
Peer Gynt, misschien wel de allergrootste
opschepper van Noorwegen.

Het is feest! Maar je struikelt, en valt
met je gezicht in de taart. Je veegt
de slagroom uit je ogen, kijkt om je
heen, en... je bent plots ergens anders.
Je hoort muziek. Het komt steeds dichterbij. Vier musici spelen vrolijk, hinkelend, struikelend. Samen vieren ze iets
bijzonders.
Het nieuw opgerichte Oorkaan Ensemble
bestaat uit vier musici uit ‘de vier windstreken’. Zij combineren verschillende
culturen en muziektradities, concert en
theater, kortom ze maken een boeiende
en spannende reis die begint en eindigt,
net als in alle goede verhalen… op het
feest.

SEIZOEN 2021-2022
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Kinderconcerten

Lunchconcerten
3 concerten in Studio 5 door Radio
Filharmonisch Orkest en Groot
Omroepkoor
• Aanvang: 12.30 uur
• Duur: circa 35 minuten, zonder pauze

•V
 rije plaatskeuze
•T
 oegang gratis
•R
 eserveren verplicht via www.mco.nl
vanaf 1 maand voor de concertdatum

Groot Omroepkoor en Radio Filharmonisch Orkest in Studio 1

ZO 10 APRIL 2022 - 10.30 U

Familie Mattheus
Edwin Rutten verteller
Nederland wordt in de passietijd overspoeld door uitvoeringen van Bachs
Matthäus Passion. Edwin Rutten maakte
een speciale korte versie voor kinderen.
In ruim een uur neemt hij je mee door dit
aangrijpende verhaal over het lijden en
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sterven van Christus, en laat hij de mooiste stukken uit Bachs meesterwerk horen.
Edwin presenteerde deze succesvolle
voorstelling drie jaar geleden voor een
uitverkochte zaal. Bij deze een herkansing voor wie het toen heeft gemist of nu
nogmaals wil meemaken!
NB: alleen bij dit Kinderconcert: losse
kinderkaarten € 5,-

De Lunchconcerten door Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor
geven een voorproefje van het concert
dat die week wordt uitgevoerd in in het
AVROTROS Vrijdagconcert in Utrecht
(TivoliVredenburg) of de NTR ZaterdagMatinee in Amsterdam (Koninklijk Concertgebouw). Niet verbazingwekkend dat
de belangstelling hiervoor altijd groot is.
Zo’n kijkje in de keuken bij ensembles die
tot de top van Nederland behoren, onder
leiding van internationaal gerenommeer-

de dirigenten, is beslist een bijzondere
ervaring. In dit seizoen moet er nog
een slag om de arm worden gehouden
wegens de onzekere perspectieven voor
onze sector en starten de Lunchconcerten pas in het voorjaar van 2022.
De programma’s worden in een later stadium vastgesteld. U kunt het volgen op
onze website of – nog gemakkelijker - via
de gratis te ontvangen e-Nieuwsbrief van
het Muziekcentrum van de Omroep.
SEIZOEN 2021-2022
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Lunchconcerten

Jazz in 2
DO 10 MAART 2022 – 12.30 U

Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Alban Gerhardt cello

5 concerten op de zondagmiddag in
samenwerking met Sound Liaison
• Aanvang: 16.00 uur
• Duur: 1 uur, zonder pauze
• Vrije plaatskeuze
• Losse kaart: € 19,50 incl. drankje na
afloop

•P
 asse-partout voor de hele serie: € 78
(uw voordeel: € 19,50)
• Kaarten bestellen: online via www.mco.nl
of aan onze kassa (zie pag. 24)

DO 21 APRIL 2022 – 12.30 U

Radio Filharmonisch Orkest
Karina Canellakis dirigent
ZO 19 DECEMBER 2021 – 16.00 U

The Mystery Guest
Joost Lijbaart drums
Wolfert Brederode piano

VR 20 MEI 2022 – 12.30 U

Radio Filharmonisch Orkest
Groot Omroepkoor
Michele Mariotti dirigent

14
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Joost Lijbaart en Wolfert Brederode
werken al samen sinds 2004. Die samenwerking is vruchtbaar en veelzijdig. Naast
tal van optredens verleenden Joost en
Wolfert hun medewerking aan de dansvoorstelling In/Tolerance van Lonneke
van Leth, maakten ze de muziek voor
het luisterboek Schaduwkind van P.F.
Thomése en bundelden ze hun krachten met onder meer de groep Batik,
het Matangi Strijkkwartet en in het Yuri
Honing Acoustic Quartet. Hun optreden
in het MCO krijgt een mysterieuze tint
door de deelname van een special guest,
wiens identiteit voorlopig geheim blijft.

Joost Lijbaart

Wolfert Brederode

SEIZOEN 2021-2022
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Jazz in 2

Ellister van der Molen

Simon Rigter

West Side Trio

Feen Brothers

ZO 16 JANUARI 2022 – 16.00 U

ZO 27 FEBRUARI 2022 – 16.00 U

ZO 27 MAART 2022 – 16.00 U

ZO 10 APRIL 2022 – 16.00 U

Women of the Blues

Ghosts From The Past a tribute to Studio 2

Alternate Realities

Feenbrothers Play Ellington

West Side Trio
Vera van der Bie violin, fx, vocals
Rani Kumar viola, fx, vocals
Annie Tångberg cello, fx, vocals

Paul van der Feen sax
Mark van der Feen piano
Clemens van der Feen bas
Matthijs van der Feen drums

West Side Trio verkent vele werelden!
Verwacht buitenaardse klanken en fantasievolle geluiden.
Een onverwachte invalshoek die de realiteit compleet kan veranderen. Plotselinge
ontwikkelingen in je situatie die je leven
volledig op zijn kop zetten. Of je droomt
over hoe alles anders had kunnen lopen
en hoe het leven er dan uit had gezien.
Aliens, sprookjesbeesten, parallelle tijdlijnen en de vleugelslag van een vlinder:
het WST neemt je mee naar werelden die
zijn en niet zijn, kunnen en niet kunnen,
groot en klein, ver en dichtbij.

De getalenteerde broers Van der Feen
zijn individueel te vinden in uiteenlopende formaties, waaronder het Metropole
Orkest en het Jazz Orchestra of the
Concertgebouw. Ze zijn een begrip in de
Nederlandse muziekwereld en komen
hier nu samen voor een gebroederlijk
optreden op één podium. Tijdens deze
reünie duiken zij, na hun succesvolle
tributes aan Dave Brubeck, in een andere
onverwerkte jeugdliefde: de muziek van
de legendarische Duke Ellington.

Ellister van der Molen trompet, flügelhorn
Bob Wijnen hammondorgel, piano
Cok van Vuuren gitaar
Ellister van der Molen en Bob Wijnen
dompelden zich in 2019 onder in de stad
waar de jazz zijn oorsprong heeft: New
Orleans. Met hun hammond-jazzformatie
‘RED’ speelden zij een eerbetoon aan de
levende jazztraditie daar.
‘Women of the Blues’ is het logische
vervolg op deze reis naar oorsprong en
essentie. Juist de dames die de blues
groot gemaakt hebben – onder wie
Mamie Smith, Ma Rainey, Clara Smith,
Ethel Waters en Bessie Smith - krijgen
extra aandacht in deze intieme setting,
waar bluesspecialist Cok van Vuuren
aanschuift op gitaar.
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Simon Rigter Quartet
Simon Rigter tenorsax
Timothy Banchet piano
Steven Willem Zwanink bas
Marcel Serierse drums
De vier musici van het Simon Rigter
Quartet kennen elkaar al jaren en speelden
in verschillende bezettingen al regelmatig
samen. Enige tijd geleden besloten zij
om hun krachten te bundelen in een
nieuw jazzquartet. Een spannend en
veelbelovend initiatief. Voor hun optreden
in deze serie grijpen zij terug naar het
roemruchte verleden van Studio 2: een
eerbetoon aan de jazzhelden die hier te
gast waren voor concerten en opnames,
zoals Ella Fitzgerald, Lester Young en Roy
Eldridge.

SEIZOEN 2021-2022
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2 Meter Sessies
Met Jan Douwe Kroeske
• Live opnamesessies met Jan Douwe
Kroeske in Studio 2
• Data en tijdstippen nader aan te
kondigen

Ongeveer eenmaal
per maand presenteert Jan Douwe
Kroeske in het
onafhankelijke en
still going strong
muziekplatform
‘2 Meter Sessies’
een veelbelovende (inter)nationale act uit
de wereld van de popmuziek. Vóór het
optreden interviewt Jan Douwe de act
live op de studiovloer en wordt zijn keuze
uit het imposante 2 Meter Sessies-archief
op een groot scherm getoond.
18
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• Beperkt aantal kaarten beschikbaar
• Losse kaarten à € 15,- te bestellen via
www.mco.nl of aan de kassa van het
MCO

Het Muziekcentrum van de Omroep is
een historische locatie voor het programma. In 1987 werd hier de allereerste
2 Meter Sessie opgenomen. Wegens het
intieme karakter van de opnamen is er
een beperkt aantal plekken beschikbaar
in de studio. Dat maakt het een niet te
missen avond voor liefhebbers.
Kijk voor aankondigingen en actuele
informatie op www.mco.nl. Op de eigen
site www.2metersessies.nl zijn diverse
video-items en opnames uit het archief
te bekijken.

Pierre Palla Concertorgel
Het monumentale concertorgel van de
voormalige AVRO-studio
• Ook wel ‘De Nachtwacht van Hilversum’
geheten
• Genoemd naar zijn meest bevlogen
speler Pierre Palla
• Gerestaureerd en herbouwd in Studio 1
van het MCO
• Nu weer in volle glorie te beluisteren
• Nader aan te kondigen concerten o.a.v.
Stichting Pierre Palla Concertorgel

In december 2019 werd in Studio 1 van
het MCO het Pierre Palla Concertorgel in
gebruik genomen. Dit grote concertorgel
stond vanaf 1936 in de AVRO-studio en
werd beroemd door de bespelingen van
Pierre Palla. Na vele roemrijke jaren viel
echter het doek. Het orgel werd ontmanteld en in onderdelen opgeslagen.
De Stichting Pierre Palla Concertorgel liet
het monumentale orgel restaureren en
weer opbouwen in het MCO met steun
van overheden, fondsen, bedrijven en
particulieren. Door de uitstekende akoes-

Pierre Palla
De carrière van Pierre Palla (19021968) begon in het Amsterdamse
Theater Tuschinski, waar hij pianist
was in het theaterorkest van Max Tak
en bespeler van het Tuschinski-orgel.
Van 1931 tot 1967 werkte hij zonder
onderbreking voor de AVRO. Vanaf
1936 bespeelde hij het AVRO Concertorgel tijdens radio-uitzendingen
meerdere keren per week.

tiek klinkt het orgel in Studio 1 als nooit
tevoren. Het legendarische instrument
beschikt over 20 pijpenreeksen (ranks) en
over een enorme hoeveelheid percussieen slagwerkinstrumenten.
Op nader te bepalen data in het seizoen
2021-2022 is het orgel te beluisteren in
de concertreeks van de Stichting Pierre
Palla Concertorgel. Ook wordt het orgel
ingezet tijdens educatieprojecten van
Globe CKC voor leerlingen van basisscholen en voortgezet onderwijs.
Het orgel is beschikbaar voor huurders
van Studio 1. Meer informatie hierover
via info@pierrepallaconcertorgel.nl of op
www.pierrepallaconcertorgel.nl.
Boek
In december 2019 verscheen
het boek ‘Pierre Palla Concertorgel’ over de geschiedenis van het orgel, de restauratie en herbouw in Studio 1.
Het boek is te koop bij de receptie of
online via de ticketshop.
Kosten: € 25,- excl. eventuele portokosten.
SEIZOEN 2021-2022
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Er kan meer in het MCO
Mogelijkheden in het Muziekcentrum
van de Omroep
• Studio huren voor repetitie, opname of
concert
• Unieke locatie voor uw bedrijfsactiviteit
• Vergaderingen, congressen, bijeenkomsten, presentaties
• Studio’s en andere ruimtes beschikbaar
van klein tot groot
• Beeld-, geluid- en lichttechniek met
professionele ondersteuning
• Catering op maat

Bent u als concertbezoeker bekend met
het Muziekcentrum van de Omroep en in
het dagelijks leven misschien werkzaam
op een heel ander vlak? Bekijk het gebouw dan ook eens door een andere bril!
De Centrale Hal, Muziekcafé Elling, de
studio’s van onze ensembles plus diverse
andere ruimtes lenen zich uitstekend
voor muzikale activiteiten van anderen én
bedrijfsactiviteiten zoals vergaderingen,
bijeenkomsten en presentaties.
Iedereen die voor de eerste keer in het
MCO komt, is onder de indruk van de
mogelijkheden. Maar dat niet alleen:
ook van de sfeer en de gezelligheid. Op
diverse plekken herinneren historische
foto’s van beroemdheden die hier te gast
zijn geweest, aan het rijke verleden van
het gebouw.
Het inpandig gevestigde Muziekcafé
Elling verwelkomt MCO-bezoekers
dagelijks met een verleidelijk assortiment
hapjes en drankjes. Op verzoek is Muziek
20
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Vrijwilligers gezocht
Voor deze belangrijke taken:
• Garderobemedewerker
• Gastvrouw, gastheer
• Kaartcontroleur
•Z
 aalhulp

café Elling ook op andere momenten
geopend, bijvoorbeeld tijdens bijeenkomsten, avondconcerten en speciale
evenementen.
Er kan méér in het MCO. Denk aan het
opluisteren van uw bedrijfsactiviteit met
een muzikaal intermezzo, waardoor net
die extra dimensie ontstaat en iedereen
met een heerlijk gevoel huiswaarts keert.
Het MCO biedt u de mogelijkheid om
een bijeenkomst of evenement tot een
bijzondere gebeurtenis te maken. We
leveren maatwerk en bespreken graag de
mogelijkheden.
Zie voor een algemene indruk van beschikbare ruimtes onze website
www.mco.nl onder de tab ‘Verhuur’.
Voor meer informatie of het maken van
een afspraak kunt u ons telefonisch
bereiken op: 035 67 14 100 of via e-mail:
info@mco.nl.

In het Muziekcentrum van de
Omroep zijn vrijwilligers van harte
welkom. Sterker nog: we zouden niet
zonder kunnen! We werken met een
kleine, gezellige groep mensen die
tijdens concerten en evenementen
de helpende hand biedt, onder meer
als garderobemedewerker, gast-

vrouw, gastheer, kaartcontroleur
en zaalhulp. Lijkt u dat wat? Laat
het ons weten per e-mail op
vrijwilligers@mco.nl, en vermeld
daarbij ook uw telefoonnummer.
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk
contact met u op voor een kennismakingsgesprek en meer informatie.

SEIZOEN 2021-2022
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Concertoverzicht 2021-22
Muziekcentrum van de Omroep

2021
September
ZO 26 16.00 U

2022
Januari
Berlage Saxophone Quartet

Kamermuziek

p. 7

ZO 16 16.00 U
ZO 16 16.00 U

Oktober
ZO 3

16.00 U

ZO 24 11.00 U

ZO 30 11.00 U

Nicolas van Poucke
Dromenblazers

Piano & Passie p. 4
Kinderconcerten p. 10

ZO 7

16.00 U

ZO 21 16.00 U

ZO 27 11.00 U

Pianoduo Scholtes & Janssens
Wittgenstein Project

Piano & Passie
Kamermuziek

p. 4
p. 8

Piano & Passie p. 5
Jazz in 2
p. 16
Kinderconcerten p. 11

Coraline Groen & Rik Kuppen
Vier!
Ghosts From The Past

Kamermuziek
p. 8
Kinderconcerten p. 11
Jazz in 2
p. 16

Radio Filharmonisch Orkest
Yang Yang Cai
Hexagon Ensemble
Alternate Realities

Lunchconcerten
Piano & Passie
Kamermuziek
Jazz in 2

p. 14
p. 6
p. 9
p. 17

Familie Mattheus
Feenbrothers Play Ellington
Radio Filharmonisch Orkest
Ronald Brautigam

Kinderconcerten
Jazz in 2
Lunchconcerten
Piano & Passie

p. 12
p. 17
p. 14
p. 6

Februari
ZO 13 16.00 U

November

Eliane Rodrigues
Women of the Blues
Peertje

ZO 27 16.00 U

Maart
December
ZO 12 16.00 U
ZO 19 11.00 U
ZO 19 16.00 U

DO 10 12.30 U

Nikola Meeuwsen
Het Tinnen Soldaatje
The Mystery Guest

Piano & Passie p. 5
Kinderconcerten p. 10
Jazz in 2
p. 15

ZO 13 16.00 U
ZO 27 16.00 U
ZO 27 16.00 U

April
ZO 10 10.30 U
ZO 10 16.00 U
DO 21 12.30 U
ZO 24 16.00 U

Mei
ZO 15 16.00 U
VR 20 12.30 U
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ROctet
Kamermuziek
p. 9
Radio Filh. Orkest & Groot Omroepkoor Lunchconcerten p. 14

SEIZOEN 2021-2022
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Praktische informatie
KAARTVERKOOP

Losse kaarten en passe-partouts zijn online te koop via www.mco.nl. U kunt ook
kaarten kopen bij de balie in de entreehal
op ma t/m vr van 8.30 tot 16.00 uur en
vanaf een uur voor aanvang van een concert, tenzij anders aangegeven. Bij onze
kassa kunt u uitsluitend met PIN betalen
– niet met contant geld. Direct na aanvang
van een concert sluit de kassa, dus zorg
dat u op tijd bent. Voor alle concerten
geldt: vrije plaatskeuze.
BEREIKBAARHEID

Per auto: te bereiken vanaf de Ring
Hilversum, sla af bij de watertoren op de
Godelindeweg. Op een van de drie parkeerplaatsen, aangegeven op de bewegwijzering, kunt u gratis parkeren.
Per OV/Trein: het MCO ligt op 15 minuten
lopen vanaf station Hilversum Mediapark:
loop om het kleurrijke gebouw van Beeld
en Geluid heen rechtsaf de Insulindelaan
op, bij de watertoren linksaf en vervolgens
weer de eerste weg links.
Per OV/Bus: vanaf Hilversum CS: De
Heuvellaan bevindt zich op 5 minuten
lopen van de bushalte Trompenbergerweg
(bus 105 richting Bussum of 106 richting
Weesp).

Losse kaarten en passe-partouts:

www.mco.nl
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Met een gratis abonnement op
onze Nieuwsbrief bent u altijd op de
hoogte van het laatste nieuws.

ACTUELE INFORMATIE

Op onze website www.mco.nl vindt
u altijd de meest recente en volledige
informatie. Wanneer u zich op onze
e-nieuwsbrief abonneert, blijft u gratis en
gemakkelijk op de hoogte van concerten
en evenementen in het MCO.
COLOFON
Het MCO dankt allen die bijdragen aan dit
concertseizoen: sponsoren, musici, technici
en organisatoren, alsook de artistieke programmeurs die ervoor zorgden dat de series
vorm kregen: Lodewijk Collette (series Piano
& Passie, Kamermuziek en Kinderconcerten)
en Peter Bjørnild voor de serie Jazz in 2.
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Heuvellaan 33 - 1217 JL Hilversum
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Redactie: Marco van Es, Lodewijk Collette,
Michael de Groot
Vormgeving: Norbert Croonenberg
Fotografie: Ronald Knapp, Merlijn Doomernik,
Floris Naber, Ernest Smeets, Marco Borggreve,
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