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 EGMONT, opus 84

 Ouverture Sostenuto, ma non troppo – Allegro 

 1. Lied: “Die Trommel gerühret” 

 2. Entr’acte: Andante 

 3. Entr’acte: Larghetto 

 4. Lied: “Freudvoll und Leidvoll”

 5. Entr’acte: Allegro – Marcia 

 6. Entr’acte: Poco sostenuto e risoluto 

 7. Dood van Klärchen 

 8. Melodrama: “Süßer Schlaf” 

 9. Siegessymphonie  

  (symphony van de overwinning): Allegro con brio



Ludwig van Beethoven componeerde zijn toneelmuziek “Egmont” bij het 
treurspel dat  Johann Wolfgang von Goethe schreef over het leven en heldenda-
den van de Nederlander Graaf van Egmont (1522 – 1568).  
Mei & Vrij is een programma van het Apollo Ensemble met twee composities die 
gebaseerd zijn op teksten van Goethe. In beide is sprake van een onderdrukkende 
groep en een onderdrukte groep. De onderdrukten uit Egmont, de Protestanten, 
zijn de onderdrukkers in Die erste Walpurgisnacht, waar ze een oudgermaans 
ritueel, de Walpurgisnacht, verboden. 

Beide stukken gaan over vrijheid.

 
Korte inhoud 
Het verhaal speelt zich af in Brussel tijdens de jaren 1566-1569, aan de voor-
avond van de Tachtigjarige Oorlog. De stad Brussel en de rest van de Nederlan-
den komen in opstand tegen de Spaanse bezetter. Graaf Egmont, die samen met 
Willem van Oranje aan het hoofd staat van de adellijke oppositie, is erg geliefd 
bij de eigen bevolking maar stelt zich tegelijkertijd ook loyaal op tegenover de 
Spaanse kroon. Wanneer de hertog van Alva naar de Nederlanden gezonden 
wordt om er orde op zaken te stellen, schat Egmont het gevaar verkeerd in en 
weigert hij te vluchten. Hij wordt door de Spaanse hertog gevangen genomen 
vanwege zijn lakse houding tegenover de beeldenstorm. Egmonts heldhaftige 
geliefde Klärchen onderneemt nog een vergeefse poging om de bevolking te mo-
biliseren en Egmont uit zijn kerker te bevrijden, maar wanneer zij inziet dat haar 
poging tot mislukken gedoemd is, ontneemt zij zichzelf van het leven. Egmont zelf 
wordt uiteindelijk ter dood veroordeeld en op de grote markt van Brussel terecht-
gesteld. Kort vóór zijn executie verschijnt Klärchen aan hem in een visioen waarin 
zij de uiteindelijke bevrijding van Vlaanderen aankondigt. Met Egmonts laatste 
roep om gerechtigheid en onafhankelijkheid besluit Goethe het treurspel, dat in 
1789 in Mainz in première ging.

“Egmont”bestaat uit een ouverture en negen delen die muzikaal commentaar 
geven op de gebeurtenissen. Klärchen, de geliefde van Egmont, komt aan het 
woord in twee liederen:



1
Die Trommel gerühret,   
  
Das Pfeifchen gespielt!   
   
Mein Liebster gewaffnet   
  
Dem Haufen befiehlt,    
  
Die Lanze hoch führet,    
   
Die Leute regieret.    
   
Wie klopft mir das Herz!   
   
Wie wallt mir das Blut!   
   
O hätt’ ich ein Wämslein    
  
Und Hosen und Hut! 
     
Ich folgt’ ihm zum Tor ‘naus   
  
mit mutigem Schritt,    
  
Ging’ durch die Provinzen,   
  
ging’ überall mit.    
   
Die Feinde schon weichen,   
  
Wir schiessen da drein;   
  .
Welch‘ Glück sondergleichen,   
   
Ein Mannsbild zu sein!

    
 
De trom wordt geroerd
De fluit gespeeld
Mijn liefste wordt bewapend
die de troepen beveelt.
De lans wordt hoog geheven
Het volk wordt geregeerd.
Hoe klopt mijn hart
Hoe stroomt het bloed
O, had ik maar een wambuis
En een broek en een hoed
 
Dan volgde ik hem de poort uit
Met moedige schreden 
En ging door de provincies
Ging overal mee
De vijand wijkt al
We schieten op hen los
 
Wat een bijzonder geluk
Om een man te zijn!
 

2
Freudvoll     
 
Und leidvoll,    
   
Gedankenvoll seyn;    
  
Langen     
   
Und bangen    
    
In schwebender Pein;    
  
Himmelhoch jauchzend  
    
Zum Tode betrübt;    
  
Glücklich allein    
   
Ist die Seele, die liebt.   
  

 
 
Vreugdevol
Bedroefd
Vol van gedachten te zijn
Verlangen
En vrezen
In zwevende pijn
Hemelhoog juichend
Ten dode bedroefd
Gelukkig is slechts
de ziel, die lief heeft



 DIE ERSTE WALPURGISNACHT, opus 60

 Ouvertüre I - Das schlechte Wetter 

  II - Der Übergang zum Frühling 

 1. Es Lacht der Mai 

 2. Könnt ihr so verwegen handeln? 

 3. Wer Opfer heut 

 4. Verteilt euch hier 

 5. Diese dumpfen Pfaffenchristen 

 6. Kommt mit Zackeln … 

 7. So weit gebracht 

 8. Hilf, ach hilf mir 

 9. Die Flamme reinigt



Die erste Walpurgisnacht is een gedicht van Goethe dat vertelt over de po-
ging van Druïden in het Harzgebergte om hun oude – heidense rituelen – in ere te 
houden. 30 april, de zogenaamde Walpurgisnacht, is de traditionele viering van 
de komst van de lente en wordt gevierd met een nachtelijk feest.

Na een ouverture, waarin de winter verdwijnt en de lente zich aankondigt, roe-
pen de druïden het “heidense” volk op om zich klaar e maken voor het lente offer. 
“De mei lacht ons toe – het woud is vrij van ijs…”. Een van de vrouwen wijst op 
het gevaar. De christenen hebben immers nu het land in bezit en treden streng op 
tegen deze heidense gebruiken. Maar een priester gaat hier tegenin: wie te bang 
is om dit offer te brengen, die verdient het om onderdrukt te worden. Om het volk 
gerust te stellen zendt hij wachters het bos in. En zij verzinnen een list. Ze ver-
mommen zich als heksen en duivels en jagen zo de christelijke wachters de stui-
pen op het lijf. Die gaan er vandoor en dan is het tijd voor een ongestoord ritueel. 

1  
Ein Druide und Chor des Volkes: 
Es lacht der Mai! 
Der Wald ist frei von Eis und Reif- 
gehänge. 
Der Schnee ist fort. 
Am grünen Ort erschallen Lustgesänge. 
Ein reiner Schnee liegt auf der Höh‘, 
doch eilen wir nach oben, 
begehn den alten heil’gen Brauch 
Altvader dort zu loben. 
Die Flamme lodre durch den Rauch: 
Hinauf. 
So wird das Herz erhoben.

Chor der Druiden und des Volkes: 
Die Flamme lodre durch den Rauch! 
Begehn den alten heil’gen Brauch 
Altvater dort zu loben.  
So wird das Herz erhoben.

Hinauf! Hinauf! Nach oben!

 
Een druïde en het volk 
Mei lacht ons toe! 
De sneeuw, het ijs en de ijspegels 
zijn uit het bos verdwenen. 
Op het groene veld klinken vrolijke 
liederen. Hoog op de heuvel ligt nog 
sneeuw. Toch spoeden we ons naar 
boven, om het oude heilige  
ritueel te vieren en de Oude Vader 
daar te eren. 
De vlam brandt zich door de rook. 
Naar boven! 
Zo verheffen we het hart. 
 
Druïdenkoor en het volk 
De vlam brandt zich door de rook.  
Het oude ritueel wordt gevierd en de 
Oude Vader geëerd.  
Zo verheffen we ons hart.  

Naar boven! 



2  
Ein alte Frau aus dem Volke: 
Könnt ihr so verwegen handeln? 
Wollt ihr denn zum Tode wandeln? 
Kennet ihr nicht die Gesetze unser 
strengen Überwinder? 
Rings gestellt sind ihre Netze auf die 
Heiden, auf die Sünder. 
Ach, sie schlachten auf dem Walle 
unsre Väter, unsre Kinder! 
Und wir alle nahen uns gewissen Falle. 
 
 
Chor der Weiber aus dem Volke: 
Auf des Lagers hohem Walle schlach-
ten sie uns unsre Kinder! 
Ach, die strengen Überwinder! 
Und wir alle nahen uns gewissen Falle.

 

 
Een oude vrouw uit het volk: 
Hoe kunnen jullie zo ondoordacht han-
delen? Willen jullie de dood tegemoet? 
Kennen jullie niet de wetten van onze 
strenge overheersers?  
Hun netten zijn rond ons heidenen en 
zondaren gespannen.  
Ze vermoorden op hun wallen onze 
vaderen en kinderen! 
En wij allen gaan een gewisse onder-
gang tegemoet.

Koor van vrouwen uit het volk: 
Op de hoge wallen van hun kamp 
vermoorden ze onze kinderen. Oh 
die genadeloze onderdrukkers! En wij 
allen gaan een gewisse ondergang 
tegemoet.

3  
Der Priester des Volkes und Drui-
denchor: 
Wer Opfer heut‘ zu bringen scheut, 
verdient erst seine Bande. 
Der Wald ist frei.  
Das Holz herbei, und schichtet es zum 
Brande! 
Doch bleiben wir im Buschrevier am 
Tage noch im Stillen, und Männer stel-
len wir zur Hut um eure Sorgen willen.
Dann aber lasst mit frischem Mut uns 
unsre Pflicht erfüllen! 
Verteilt euch, wackre Männer hier!

 
De priester en het druïdenkoor: 
Wie er bang is om een offer te  
brengen, verdient het om nu al in de 
boeien geslagen te worden.  
Het bos is vrij! 
Breng het hout en stapel het voor een 
vuur! 
Maar overdag blijven  we stil in het 
bos en stellen mannen op, om u voor 
zorgen te behoeden. 
Laten we met frisse moed onze plicht 
vervullen. 
Verspreiden je, dappere mannen!



4  
Chor der Wächter der Druiden: 
Verteilt euch, wackre Männer,  
hier durch dieses ganze Waldrevier, 
und wachet hier im Stillen, wenn sie die 
Pflicht erfüllen.

Im Stillen!

 
Koor van de druïdenwachters: 
Verspreiden, dappere mannen 
over het gehele bos. 
En waak hier in stilte, daarmee je 
plicht vervullend.  
 
In stilte!

5/6  
Ein Wächter der Druiden und Chor: 
Diese dumpfen Pfaffenchristen, lasst 
uns keck sie überlisten! 
Mit dem Teufel, den sie fabeln, wollen 
wir sie selbst erschrecken!Kommt! 
Kommt mit Zacken und mit Gabeln und 
mit Gluth und Klapperstöcken lärmen 
wir bei nächt’ger Weile durch die enge 
Felsenstrecke! 
Kauz und Eule heul’ in unser Rund-
geheule

 
Een druïdenwachter en -koor: 
Laten we deze saaie priester-christe-
nen brutaal te slim af zijn! 
We maken ze bang met de duivel die 
ze zelf bedacht hebben. 
Kom! Laten we met stokken en vorken 
en met gloeiend vuur en ratels ‘s 
nachts gaan spoken en herrie maken 
in de smalle kloven. 
Wolfen en uilen zullen met ons mee-
huilen.

7  
Priester des Volkes und Chor der 
Druiden und Volk: 
So weit gebracht, dass wir bei Nacht 
Allvater heimlich singen! 
Doch ist er Tag, sobald man mag ein 
reines Herz dir bringen. 
Du kannst zwar heut‘ und manche Zeit 
dem Feinde viel erlauben. 
Die Flamme reinigt sich vom Rauch: so 
reinig‘ unser Glauben! 

Und raubt man uns den alten Brauch; 
Dein Licht, wer will es rauben! 
 
 

 
Priester van het volk en koor van 
druïden- en volk: 
Zo diep zijn wij gezonken dat we ’s nachts, 
heimelijk U, Oude Vader moeten toe-
zingen. Het zal pas dag zijn zodra wij 
U een rein hart kunnen brengen. 
U moet vandaag en nog lange tijd de 
vijand veel toestaan. 
Maar zo de vlam zich van de rook 
zal bevrijden: zo zal ook ons geloof 
zich zuiveren. 

En zal men ons beroven van onze 
rituelen; Uw licht, wie zou dat kunnen 
stelen! 



8  
Ein christlicher Wächter 
Hilf, ach hilf mir, Kriegsgeselle! 
Ach, es kommt die ganze Hölle! 
Sieh, wie die verhexten Leiber durch 
und durch von Flamme glühen! Men-
schenwölf’ und Drachenweiber, die im 
Flug vorüberziehen!  
Welch‘ entsetzliches Getöse! 
Lasst uns, lasst uns alle fliehen! 
Oben flammt und saust der Böse,  
aus dem Boden dampfet rings ein Höl-
lenbroden. 
Lasst uns fliehen!

 
Een christelijke wachter 
Help mij, maten!  
De hele hel komt op mij af! 
Kijk hoe die verhekste lijven door en 
door gloeien van vuur! 
Weerwolven en drakenvrouwen die 
vliegend voorbijkomen! 
Wat een vreselijk kabaal! 
Laten we allemaal vluchten! 
Boven vlamt en rent de duivel, 
een helledamp stoomt overal uit de 
bodem. 
Laten we vluchten!

Chor der christliche Wächter 
Schrecklicher verhexte Leiber,  
Menschenwölf’ und Drachenweiber! 
Lasst uns, lasst uns fliehen!  
Welch‘ entsetzliches Getöse, 
sieh‘ da flammt, da zieht der Böse. 
Aus dem Boden dampfet rings ein  
Höllenbroden. 
Lasst uns fliehn!

Koor van de christelijke wachters-
Afschuwelijke verhekste lijven,  
weerwolven en drakenvrouwen! 
Laten we, laten we vluchten! 
Wat een vreselijk kabaal, 
Kijk, daar gloeit, daar zwermt de 
duivel. Helledamp stoomt overal uit 
de bodem. 
Laten we vluchten.

9  
Chor der Druiden und Volk 
Die Flamme reinigt sich vom Rauch, so 
reinig’ unser Glauben! 
Und raubt man uns den alten Brauch; 
dein Licht, wer kann es rauben.

 
Koor van de druïden en het volk 
De vlam maakt zich los uit de rook. 
Maak ook zo ons geloof los. 
En al zal men ons beroven van onze 
rituelen; Uw licht, wie zou dat kunnen 
stelen!



Over de uitvoerenden: 

Marleen Prins, regie 
Marleen Prins is regisseur, schrijver en dramaturg. Ze studeerde Theaterwetenschap aan 
de UvA en regisseerde sinds 2002 onder andere de kameropera’s van het Nederlands 
Blazers Ensemble, diverse voorstellingen van de (Johannette) Zomer Academie Zutphen 
en van het Apollo Ensemble. Ze schreef de tekst van verschillende muziektheater-voorstel-
lingen (Röntgen& Grieg en Apollo’s Banquet). Tot 1 maart 2019 was ze daarnaast hoofd 
Communicatie bij de Nederlandse Filmacademie.

Henk de Vlieger, muziekarrangement 
Henk de Vlieger studeerde slagwerk bij Willem Heesen en compositie bij Theo Loevendie 
en Klaas de Vries aan het Rotterdams Conservatorium. Hij was slagwerker bij het Radio 
Philharmonisch Orkest. Na zijn pensionering ging hij zich voltijds bezighouden met het 
arrangeren van klassieke composities. Internationale bekendheid verwierf hij met zijn 
symfonische arrangementen van Wagner opera’s, die nu wereldwijd uitgevoerd worden. 

Greet Egbers, illustratie & vormgeving 
Greet Egbers (1963) studeerde graphic design aan de HKU. Na haar opleiding in 1990 
richtte ze ‘Lava Design Amsterdam’ op. Vanaf het begin was Lava een van de leidende 
grafische ontwerpbureau’s in Nederland. In 2000 ging zij weer individueel verder onder 
de naam Greatgraphic.  
Haar werk is geëxposeerd en gepubliceerd in vele internationale exposities, boeken en 
tijdschriften over grafisch ontwerp. 

Jolanda Lanslots - animaties 
Jolanda Lanslots (Gilze, 1972) studeerde Theatervormgeving aan de Academie voor 
Beeldende Kunsten Maastricht, en werkt sinds haar afstuderen als decorontwerper voor 
theater, film en opera. 
Sinds 1999 is ze de vaste decorontwerper voor Opera Spanga, waarbij ze ook video 
integreert in het ontwerp. Daarnaast werkt ze regelmatig voor onder meer Bostheater- 
producties, Eigen Werk van Pieter Tiddens, Stip Producties en WirWar. 
In 2015 is ze begonnen met het ontwerpen van meubels onder de naam ZitSo. 
Lanslots heeft haar atelier in de Kunststad op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord.



Renate Arends (sopraan, Klärchen) 
De Nederlandse sopraan Renate Arends is regelmatig te beluisteren op de concert -en 
operapodia. Als concertzangeres heeft zij ruimschoots haar sporen verdiend. Zo maakte 
zij recentelijk een opname van  Ein Deutches Requiem met het Residentie Orkest  
(Voor Challenge Records) o.l.v. Jan-Willem de Vriend en nam zij bijvoorbeeld voor  
Mezzo tv de sopraan aria’s uit de Matthäus Passion  op met het Concertgebouw Orkest 
o.l.v. Iván Fischer. Verder werkte zij met dirigenten als Yannick Nézet-Séguin, Edo de 
Waard en Ingo Metzmacher. 
Zij zong operarollen bij gerenommeerde operahuizen zoals De Nationale Opera  
Amsterdam, Opera de Lyon, Opera de Nice, Opera de Toulon en Scottisch Opera.  
Ook het liedrepertoire neemt een geliefde plaats in voor Renate Arends. Zij gaf recitals 
met Roger Vignoles en Paolo Giaccometti. 

Elisabeth Blom - sopraan 
Elisabeth genoot zanglessen van Margareth Roest, Esther Putter, Connie de Jongh, Harjo 
Pasveer, Rita Dams en momenteel van Hanneke de Wit.  
Ze studeerde koordirektie aan het Rotterdams Conservatorium bij Wiecher Mandemaker 
en deed de masteropleiding koordirektie bij Jos van Veldhoven aan het Koninklijk Haags 
Conservatorium.  
In 2021 doceert Elisabeth zelf koordirectie en stemvorming bij de Kurt Thomas Cursus. 
Als sopraan zingt ze in de kerngroep van Cappella Amsterdam o.l.v. Daniel Reuss, 
Amsterdam Baroque Choir o.l.v. Ton Koopman en sinds november 2018 is ze als  
sopraan verbonden aan het Nederlands kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra. Ze is dirigent bij  
o.a. Cappella Breda en Kamerkoor Lelystad en is artistiek leider van Hollands Collectief

Franske van der Wiel - mezzosopraan 
Mezzosopraan Franske van der Wiel (1993) studeerde klassiek zang bij Elena Vink, 
Claudia Patacca en Marien van Nieukerken aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle.  
Zij volgde masterclasses van diverse docenten waaronder Nelly Miricioiu, Margreet 
Honig, Jard van Nes, David Wilson-Johnson, Evelyn Tubb en Thomas Oliemans.  
Franske soleerde onder andere in de Messiah van Händel, de Mattheus Passion,  
Johannes Passion, Weihnachtsoratorium, Magnificat en verschillende cantates van Bach 
en werkt regelmatig samen met het koor Consensus Vocalis onder leiding van Klaas 
Stok en het koor Ars Musica onder leiding van Patrick van der Linden. In oktober 2016 
won zij de tweede prijs bij het Bach Vocalisten Concours Tilburg. Ze zingt in het Groot 
Omroepkoor. Met het Apollo Ensemble voerde zij de Brockes Passion van Händel en 
Telemann en de Johannes Passion van Bach uit. 



Rosina Fabius - mezzosopraan 
De mezzosopraan Rosina Fabius komt uit een muzikale familie. Nadat zij in haar jeugd 
cello en piano heeft gespeeld studeerde zij zang bij Henny Diemer in Utrecht en bij  
Claudia Visca in Wenen. Na haar afstuderen won zij in 2018 de Toonkunst Oratorium 
Prijs bij het Internationaal Vocalisten Concours s’-Hertogenbosch.  
Rosina heeft een voorliefde voor intieme concerten met kleine (barok-)ensembles, evenals 
liedrecitals en kamermuziek concerten. Bij het Franz Schubert Institut in Oostenrijk heeft 
zij zich verdiept in het klassieke Duitse Lied repertoire. Aldaar volgde zij masterclasses 
bij gerenommeerde liedzangers waaronder Elly Ameling, Robert Holl en Christa Ludwig. 
In Nederland verscheen zij vervolgens op podia bij festivals zoals Festival Vocallis en  
het Internationaal Lied Festival Zeist.  
Tevens is Rosina actief op het operapodium. Bij de Nationale Opera was zij te horen 
in een productie van Pierre Audi, La morte d’Orfeo van barokcomponist Stefano Landi, 
onder leiding van Christophe Rousset. 

Francis Ng - tenor 
Tenor Francis Ng uit Hong Kong studeerde onlangs cum laude af aan de masteropleiding 
van Codarts Rotterdam als student van de Nederlandse tenor Marcel Reijans.  
Hij is winnaar van de Hartman Award, een prijs voor studenten die afstuderen met uit-
zonderlijke prestaties. Francis behaalde zijn Bachelor of Arts in Music cum laude aan de 
Chinese Universiteit van Hong Kong in 2018, waar hij studeerde bij de veelgeprezen 
Hong Kong-bariton Caleb Woo, en waar hem talrijke prestatie- en academische beurzen 
werden toegekend. Francis volgde verschillende masterclasses, gecoacht door Dongjian 
Gong, Carolyn Watkinson, Katharine Goeldner, Hans Eijsackers, Margreet Honig,  
Johannette Zomer, Henk Neven en meer. 
Sinds zijn aankomst in Rotterdam is Francis door verschillende groepen uitgenodigd om 
als concertsolist op te treden. en zijn aankomende projecten omvatten muziek van barok 
tot postromantiek, waaronder J.S. Bach’s Matthäus Passion, Rossini’s Petite Messe  
Solennelle, Puccini’s Messa di Gloria en meer.

Pablo Gregorian - tenor 
De Armeens-Nederlandse tenor Pablo Gregorian rondde in 2020 zijn bacheloropleiding 
Zang Oude Muziek af bij het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Samen met Henriëtte Wirth vormt hij het veelzijdige duo Dolci Sospiri, afwisselend met 
zang en harp, klavecimbel, fortepiano of modern piano. 
Als ensemblezanger heeft hij de afgelopen jaren onder andere deelgenomen aan een 
project met meerkorige zeventiende eeuwse ensemblemuziek onder leiding van Jos van 
Veldhoven en is hij verbonden aan de Nederlandse Bachvereniging. 



Met het Apollo Ensemble voerde hij de Brockes-Passionen van Handel en Telemann, en 
de Johannes Passion van Bach uit.

Michiel Meijer – bas 
Afkomstig uit een muzikale familie begon de bas Michiel Meijer zijn opleiding op twaalf-
jarige leeftijd met hobolessen bij Henk Knöps. Na zijn middelbare school studeerde hij 
Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht en aansluitend Solozang aan het  
Conservatorium van Amsterdam bij Charles van Tassel. Inmiddels heeft hij als solist een 
breed repertoire ontwikkeld, waaronder oratoria, liederen en ensemblemuziek, van 
vroeg-renaissance tot hedendaagse composities. De laatste jaren heeft hij zich voornamelijk 
gewijd aan muziek uit de zeventiende en achttiende eeuw, en heeft hij een reputatie op-
gebouwd als specialist in barokcantates en –oratoria. Als solist werkte hij met dirigenten als 
Jos van Veldhoven en Ton Koopman en deed meerdere projecten bij het Apollo Ensemble. 
Hij is, samen met violiste Paulien Kostense, oprichter van het Bach Ensemble Amsterdam. 
Daarnaast is hij, sinds de oprichting in 2015, ook de vocal coach van Collegium  
Musicum Traiectum.

Bert van de Wetering - bas 
Bert van de Wetering behaalde in 2007 zijn diploma aan het conservatorium te Zwolle 
bij Lodewijk Meeuwsen. Na zijn conservatorium studie volgde  Bert van de Wetering 
lessen bij Frans Fiselier en Hanneke de Wit. 
Bert van de Wetering is een veelgevraagd solist en zong in de grote oratorium werken 
met toonaangevende orkesten.  
Op operagebied vertolkte Bert de rol van Aeneas in Purcell’s opera Dido and Aeneas, 
zong hij Figaro in de opera Le nozze di Figaro van Mozart o.l.v. Tilo Lehmann en 
Papageno in Mozart’s Zauberflöte. 
Bert geeft regelmatig liederenrecitals en werkt sinds kort met de pianiste Vesna Dimcevska. 
Met zijn broer Geerten, organist van de Kloosterkerk te Den Haag, is hij al enige jaren 
een vast duo en verzorgt hij regelmatig concerten. 
Bert van de Wetering heeft als zangpedagoog een eigen lespraktijk – zing als vanzelf 
-  en is als docent zang verbonden aan het ArtEZ conservatorium te Zwolle. 

 



Het Apollo Ensemble 
is als een kameleon. De ene keer een barokorkest, een volgende keer gerust een duo, trio 
of septet. Maar welke gedaante het ensemble ook aanneemt, deze musici worden altijd 
gedreven door een gemeenschappelijke passie. Zij worden gegrepen door het wonder 
dat eeuwenoude muziek telkens weer als nieuw kan klinken. En wat is mooier en dank-
baarder dan deze fascinatie te delen met het publiek? Het Apollo Ensemble onderzoekt 
en speelt repertoire uit een periode die meer dan drie eeuwen omspant. Van ongeveer 
1600 tot na 1900. En doordat de omvang van het ensemble sterk kan wisselen, is dit  
repertoire ongekend breed en veelzijdig. De groep kiest uit overtuiging voor historische 
instrumenten en bijbehorende speeltechnieken, als een manier om zo dicht mogelijk bij de 
bedoelingen en klankwereld van de oude meesters te komen. Van Sydney tot Washington 
en van Moskou tot Sao Paulo trad het ensemble op. In de plotseling veranderende inter-
nationale omstandigheden heeft het Apollo Ensemble snel een eigen stijl weten te vinden 
zodat het wereldwijd met video concerten hun muziek in de huiskamers laat klinken.  

 
 
Over deze productie  
Festival Via Musica, editie 2020 had als thema “Goethe” waarvoor in den beginne dit 
programma bedacht was. Egmont zou in juni 2020 echter al in première gaan tijdens het 
Beethoven Festival in Zutphen en het totale programma stond gepland als opening van 
Festival Via Musica, in Almere. Ondanks dat het allemaal anders liep is het als online uitvoering 
toch tot stand gekomen in samenwerking met dit festival: www.festivalviamusica.nl. De opzet 
van het programma was – en is – semiscenisch, visueel vormgegeven met infographics 
van Greet Egbers. Om het idee voor een beeldscherm geschikt te maken, gebruiken we 
nu deze tekeningen van Greet als animaties. Het leuke is dus dat straks de live uitvoeringen 
weer heel anders zullen zijn dan deze videoproductie.

We willen de fondsen en overheden bedanken die ons helpen deze productie mogelijk te maken:

www.apollo-ensemble.nl


