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Korte inhoud

Esther, een joodse wees, woonde bij haar familielid Mordechai, een adviseur
van koning Ahaseurus van Perzië. Mordechai had een samenzwering om de
koning te vermoorden ontdekt en voorkomen. Ahaseurus, die zijn vorige vrouw
had afgewezen, koos Esther als zijn echtgenote. De premier, Haman, werd
woedend toen Mordechai weigerde voor hem te buigen, en Mordechai
verklaarde dat hij alleen voor zijn God zou buigen. De eerste versie van "Esther"
begint als Haman besluit om de uitroeiing van alle Joden in het Perzische rijk te
bevelen als vergelding voor Mordechai's belediging. De joden vieren
ondertussen de toetreding van Esther als koningin van Perzië, maar hun geluk
verandert in rouw wanneer ze het nieuws horen dat de afslachting van alle joden
is bevolen. Esther vraagt Mordechai waarom hij verdriet toont door gekleed te
zijn in zak en as en hij vertelt haar dat de koning het advies van zijn premier
heeft opgevolgd om de uitroeiing van de Joden te bevelen. Hij vraagt Esther om
een beroep te doen op haar man om het bevel in te trekken, maar ze legt uit
dat het verboden is om op straffe van de dood de koning te benaderen zonder
te worden gevraagd. Ze besluit dit risico toch te nemen en gaat naar de koning,
die haar schending van het protocol vergeeft door hem zonder uitnodiging te
benaderen en biedt aan om elk verzoek dat ze vraagt in te willigen. Esther vraagt 
alleen dat de koning en Haman een door haar gehost banket zullen bijwonen.
Tijdens het diner herinnert Esther de koning eraan dat Mordechai zijn leven had
gered en onthult ze haar Joodse afkomst. Ze vertelt de koning dat het bevel om
de Joden uit te roeien tegen Mordechai en haarzelf is gericht. Haman had een
galg voorbereid om Mordechai aan op te hangen, maar de koning beveelt Haman
zelf daar geëxecuteerd te worden. De Joden danken God voor hun bevrijding.
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ACT ONE
Overture
Andante -  Larghetto - Allegro
Scene 1
RECITATIVE Habdonah ’Tis greater far to
spare, than to destroy. Haman I’ll hear
no more; it is decreed, All the Jewish race
shall bleed. Hear and obey, what Ha-
man’s voice commands. Hath not the
Lord of all the East Giv’n all his pow’r into
my hands? Hear, all ye nations far and
wide, Which own our monarch’s sway,
Hear and obey.
AIR Haman Pluck root and branch from
out the land: Shall I the God of Israel
fear? Let Jewish blood dye ev’ry hand,
Nor age, nor sex I spare. Raze, raze their
temples to the ground, And let their
place no more be found.
RECITATIVE Officer Our souls with ardour
glow, To execute the blow.
CHORUS Shall we the God of Israel fear?
Nor age, nor sex we’ll spare. Pluck root
and branch from out the land: Nor age,
nor sex we’ll spare.
Scene 2
RECITATIVE 1st Israelite Now persecution
shall lay by her iron rod; Esther is Queen,
and Esther serves the living God.
AIR 1st Israelite Tune your harps to
cheerful strains, Moulder idols into dust!
Great Jehovah lives and reigns, We in
great Jehovah trust.
CHORUS Shall we of servitude complain,
The heavy yoke and galling chain?
RECITATIVE Israelite Boy O God, who
from the suckling’s mouth Ordainest ear-
ly praise: Of such as worship thee in
truth, Accept the humble lays.

AKTE EEN
Ouverture
Andante - Larghetto - Allegro
Scene 1
RECITATIEF Habdonah Te sparen is een groter
gebaar dan om te vernietigen. Haman ik hoef
niet meer te horen; het is verordend: het hele
Joodse ras zal bloeden. Hoor en gehoorzaam,
wat de stem van Haman beveelt. Heeft de
Heer van het hele Oosten niet al zijn macht in
mijn handen gegeven? Hoor, alle naties
heinde en verre, die de heerschappij van onze
vorst erkennen, hoor en gehoorzaam.
ARIA Haman Ruk wortel en tak uit het land:
Moet ik de God van Israël vrezen? Laat Joods
bloed elke hand kleuren, Noch leeftijd, noch
geslacht spaar ik. Maak met de grond gelijk,
maak hun tempels met de grond gelijk, En
maak hun plaats onvindbaar.
RECITATIEF Officier Onze zielen gloeien van
ijver, Om de slag uit te delen.
REFREIN Zullen wij de God van Israël vrezen?
Noch leeftijd, noch geslacht zullen we sparen.
Ruk wortel en tak uit het land: noch leeftijd,
noch geslacht zullen we sparen.
Scène 2
RECITATIEF 1e Israëliet Nu zal vervolging
afhangen van haar ijzeren roede; Esther is
koningin en Esther dient de levende God.
ARIA 1e Israëliet Stem je harpen af op vrolijke
klanken, laat afgoden tot stof vergaan! Grote
Jehova leeft en regeert, Wij vertrouwen op
grote Jehova.
REFREIN Zullen wij over slavernij klagen, Het
zware juk en de pijnlijke ketting?
RECITATIEF Israëlitische jongen, o God, die uit
de mond van de zuigeling een vroege
lofprijzing verordent: van degenen die u in
waarheid aanbidden, aanvaard de nederige
leken.
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AIR Israelite Boy Praise the Lord with
cheerful noise, ’Wake my glory, ’wake my
lyre! Praise the Lord each mortal voice,
Praise the Lord, ye heav’nly choir! Zion
now her head shall raise, Tune your
harps to songs of praise!
CHORUS Shall we of servitude complain,
The heavy yoke and galling chain?
Scene 3
RECITATIVE Priest of the Israelites How
have our sins provok’d the Lord! Wild
persecution has unsheath’d the sword.
Haman hath sent forth his decree: The
sons of Israel all Shall in one ruin fall. Me-
thinks I hear the mother’s groans, While
babes are dashed against the stones! I
hear the infant’s shriller screams, Stabb’d
at the mother’s breast! Blood stains the
mur’drer’s vest, And through the city
flows in streams.

CHORUS Ye sons of Israel mourn, Ye
never to your country shall return!
AIR Priest of the Israelites O Jordan, Jor-
dan, sacred tide, Shall we no more be-
hold thee glide The fertile vales along? As
in our great fathers’ days, Shall not thy
hills resound with praise, And learn our
holy song?
CHORUS Ye sons of Israel mourn, Ye nev-
er to your country shall return!

ACT TWO
Scene 1
RECITATIVE Esther Why sits that sorrow
on thy brow? Why is thy rev’rend head
With mournful ashes spread? Why is the
humble sackcloth worn? Speak, Morde-
cai, my kinsman, friend, Speak, and let
Esther know, Why all this solemn woe?

ARIA Israëlitische jongen Prijs de Heer met
vrolijk geluid, 'Ontwaak mijn glorie,' ontwaak
mijn lier! Prijs de Heer met elke sterfelijke
stem, prijs de Heer, hemels koor! Zion zal nu
haar hoofd verheffen, Stem uw harpen af op
lofliederen!
REFREIN Zullen wij over slavernij klagen, Het
zware juk en de pijnlijke ketting?
Scène 3
RECITATIEF Priester van de Israëlieten Hoe
hebben onze zonden de Heer getergd! Wilde
vervolging heeft het zwaard uit de schede
gehaald. Haman heeft zijn decreet
uitgezonden: De zonen van Israël zullen
allemaal in één klap ten onder gaan. Ik denk
dat ik het gekreun van de moeders hoor,
terwijl baby's tegen de stenen worden
gesmeten! Ik hoor het schrille geschreeuw van
het kind, Gesto-ken aan de moeders borst!
Bloed bevlekt het hemd van de moordn’r, En
stroomt door de stad in stromen.
REFREIN Gij zonen van Israël rouwt, gij zult
nooit naar uw land terugkeren!
ARIA Priester van de Israëlieten O Jordaan,
Jordaan, heilige vloed, Zullen we u niet meer
aanschouwen De vruchtbare valleien
voortschuiven? Zoals in de dagen van onze
grote vaderen, Zullen uw heuvels niet
weergalmen van lof, En ons heilige lied leren?
REFREIN Gij zonen van Israël rouwt, gij zult
nooit naar uw land terugkeren!

AKTE TWEE
Scène 1
RECITATIEF Esther Waarom rust die droefheid
op uw voorhoofd? Waarom is uw
eerbiedwaardige hoofd Met treurige as
besmeurd? Waarom draagt u dat nederige
rouwgewaad? Spreek, Mordechai, mijn
bloedverwant, vriend, Spreek, en laat Esther
weten: Vanwaar al die plechtige smart?
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Mordecai One fate involves us all!
Haman’s decree, To strike at me, Hath
said that ev’ry Jew shall fall. Go, stand
before the King with weeping eye. Esther
Who goes unsummon’d, by the laws shall
die.
AIR Mordecai Dread not, righteous
Queen, the danger; Love will pacify his
anger; Fear is due to God alone. Follow
great Jehovah’s calling, For thy kindred’s
safety falling, Death is better than a
throne.

RECITATIVE Esther I go before the King to
stand. Stretch forth, O King, thy scepter’d
hand!
AIR Esther Tears assist me, pity moving,
Justice cruel, fraud reproving. Hear, O
God, thy servant’s prayer! Is it blood that
must atone? Take, O take my life alone,
And thy chosen people spare.

CHORUS Save us, O Lord, And blunt the
wrathful sword!
Scene 2
RECITATIVE Assuerus Who dares intrude
into our presence without our leave? It is
decreed, he dies for this audacious deed.
Hah! Esther there! The law condemns,
but love will spare.
Esther My spirits sink, alas I faint.
Assuerus Ye powers, what paleness
spreads her beauteous face! Esther,
awake, thou fairest of thy race; Esther,
awake, and live, ’tis my command. Be-
hold the golden sceptre in my hand, Sure
sign of grace. The bloody stern decree
Was never meant, my Queen, to strike at
thee.

Mordechai Eénzelfde lot treft ons allemaal!
Hamans decreet, om mij te treffen, zegt dat
elke Jood zal vallen. Ga, ga voor de Koning
staan met een wenend oog. Esther, Wie
ongemaand gaat, zal sterven volgens de wet.

ARIA Mordechai Vrees niet, rechtvaardige
koningin, het gevaar; Liefde zal zijn woede
kalmeren; Vrees is alleen aan God
voorbehouden. Volg de grote roeping van
Jehova, want als de veiligheid van uw
verwanten valt, is de dood is beter dan een
troon.
RECITATIEF Esther Ik ga voor de koning staan.
Strek uit, o koning, uw scepterhand!

ARIA Esther Tranen help mij, medelijden te
bewegen, wrede rechtvaardigheid, bedrog
terecht te wijzen. Hoor, o God, het gebed van
uw dienaar! Is het met bloed dat boete
gedaan moet worden? Neem, o, neem mijn
leven alleen, en spaar uw uitverkoren volk.
REFREIN Red ons, o Heer, en maak het
boosaardige zwaard bot!
Scène 2
RECITATIEF Assuerus Wie durft bij ons binnen
te dringen zonder ons belet? Het is verordend,
hij zal sterven voor deze gedurfde daad. Hah!
het is Ester! De wet veroordeelt, maar liefde
zal sparen.
Esther Mijn moed zinkt, helaas, ik val in
onmacht.
Assuerus Gij machten, wat een bleekheid
verspreidt zich over haar schone gezicht!
Esther, ontwaakt, gij mooiste van uw ras;
Esther, word wakker en leef, dat is mijn bevel.
Zie de gouden scepter in mijn hand, zeker
teken van genade. Het bloedige strenge
decreet was nooit bedoeld, mijn koningin, om
u te treffen.
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DUET Esther Who calls my parting soul
from death? Assuerus Awake, my soul,
my life, my breath! Esther Hear my suit,
or else I die. Assuerus Ask, my Queen,
can I deny?
AIR Assuerus O beauteous Queen, un-
close those eyes! My fairest shall not
bleed, No, my fairest shall not bleed.
Hear love’s soft voice that bids thee rise,
And bids thy suit succeed. Ask, and ’tis
granted from this hour, Who shares our
heart shall share our pow’r.
RECITATIVE Esther If I find favour in thy
sight, May the great monarch of the East
Honour my feast, And deign to be his ser-
vant’s guest. The King, and Haman I in-
vite.
AIR Assuerus How can I stay, when love
invites? I come, my Queen, to chaste de-
lights. With joy, with pleasure I obey, To
thee I give the day.
Scene 3
RECITATIVE First Israelite With inward joy
his visage glows, He to the Queen’s
apartment goes. Second Israelite Beauty
has his fury charm’d, And all his wrath
disarm’d.
CHORUS Virtue, truth, and innocence
Shall ever be her sure defence. She is
heav’n’s peculiar care, Propitious heav’n
will hear her pray’r.

ACT THREE
Scene 1
AIR Priest of the Israelites Jehovah
crown’d with glory bright, Surrounded
with eternal light, Whose ministers are
flames of fire: Arise, and execute thine
ire!

DUET Esther Wie roept mijn scheidende ziel
terug van de dood? Assuerus Ontwaak, mijn
ziel, mijn leven, mijn adem! Esther Hoor mijn
pleidooi, anders sterf ik. Assuerus Vraag, mijn
koningin, hoe zou ik dit u ontzeggen?
ARIA Assuerus O schone koningin, doe die
ogen open! Mijn mooiste mag niet bloeden,
Nee, mijn mooiste zal niet bloeden. Hoor de
zachte stem van de liefde die u verzoekt op te
staan, en uw verzoek in te willigen. Vraag, en
het wordt vanaf dit uur verleend, Wie ons hart
deelt, zal ook onze macht delen.
RECITATIEF Esther Als ik genade vind in uw
ogen, moge de grote vorst van het Oosten
mijn feest eren, en zich verwaardigen de gast
van zijn dienaar te zijn. De koning, en Haman
nodig ik uit.
ARIA Assuerus Hoe kan ik achterblijven, als
liefde uitnodigt? Ik kom, mijn koningin, voor
reine geneugten. Met vreugde, met plezier
gehoorzaam ik, aan u geef ik de dag.
Scène 3
RECITATIEF Eerste Israëliet Met innerlijke
vreugde straalt zijn gezicht en gaat hij naar de
vertrekken van de koningin. Tweede Israëliet
Schoonheid heeft zijn woede betoverd, en al
zijn toorn ontkracht.
REFREIN Deugd, waarheid en onschuld zullen
voor altijd haar beste verdediging zijn. Zij is
hemel’s bijzondere zorg, de goedgunstige
hemel zal haar gebeden aanhoren.

AKTE DRIE
Scène 1
ARIA Priester van de Israëlieten Jehova
gekroond met heldere glorie, omgeven door
eeuwig licht, wiens dienaren vlammen van
vuur zijn: sta op en breng uw toorn tot
uitvoer!
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CHORUS He comes, He comes to end our
woes, And pour his vengeance on our
foes. Earth trembles, lofty mountains
nod! Jacob, arise to meet thy God!

Scene 2
RECITATIVE Assuerus Now, O Queen, thy
suit declare; Ask half my empire, and ’tis
thine.
Esther O gracious King, my people spare,
For in their lives, you strike at mine. Re-
verse the dire decree, The blow is aimed
at Mordecai and me. And is the fate of
Mordecai decreed, Who, when the ruffi-
an’s sword Sought to destroy my royal
Lord, Brought forth to light the desp’rate
deed.
Assuerus Yes, yes, I own: To him alone, I
owe my life and throne. Say then, my
Queen, who dares pursue The life to
which reward is due?
Esther ’Tis Haman’s hate That signed his
fate.
Assuerus I swear by yon great globe of
light Which rules the day, That Haman’s
sight Shall never more behold the golden
ray.
ACCOMPAGNATO Haman Turn not, O
Queen, thy face away, Behold me pros-
trate on the ground! O speak, his grow-
ing fury stay, Let mercy in thy sight be
found!
AIR Esther Flatt’ring tongue, no more I
hear thee! Vain are all thy cruel wiles!
Bloody wretch, no more I fear thee, Vain
thy frowns and vain thy smiles! Tyrant,
when of pow’r possess’d, Now thou
tremblest, when distress’d.
RECITATIVE Assuerus Guards, seize the
traitor, bear him hence! Death shall re-

REFREIN Hij komt, Hij komt om onze ellende
te beëindigen, En om zijn wraak uit te storten
op onze vijanden. De aarde beeft, verheven
bergen buigen neder! Jacob, sta op om uw
God te ontmoeten!
Scène 2
RECITATIEF Assuerus Nu, o koningin, verklaar
uw verzoek nader; Vraag de helft van mijn rijk,
en het zal van u zijn.
Esther O genadige koning, spaar mijn volk,
want door hun leven te treffen, treft u het
mijne. Keer het wrede besluit om, deze slag is
gericht op Mordechai en mij. En zo werd het
lot van Mordechai bepaald, Die, toen het
zwaard van een schurk mijn koninklijke Heer
probeerde te vernietigen, deze
wanhoopsdaad aan het licht bracht.
Assuerus Ja, ja, ik geef toe: aan hem alleen heb
ik mijn leven en troon te danken. Zeg mij dan,
mijn koningin, wie durft het leven te vervolgen
dat beloond zou moeten worden?
Esther 't Is Hamans haat die zijn lot beze-
gelde.
Assuerus, ik zweer bij de grote lichtbol die de
dag regeert, dat Hamans gezicht nooit meer
de gouden stralen zal aanschouwen.

ACCOMPAGNATO Haman Wend niet, o
koningin, uw gezicht af, zie mij neergeworpen
op de grond! O spreek, als zijn groeiende
woede blijft bestaan, laat dan genade worden
gevonden in uw ogen!
ARIA Esther Vleiende tong, ik hoor u niet
meer! tevergeefs zijn al uw wrede listen!
Verdoemde stakker, ik vrees u niet meer,
tevergeefs zijn uw fronsen en tevergeefs uw
glimlach! Tiran, u was van macht bezeten, Nu
beeft u, uit nood.
RECITATIEF Assuerus Wachters, grijp de
verrader, voer hem ver van hier! De dood zal
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ward the dire offence. To Mordecai be
honour paid: The royal garment bring,
My diadem shall grace his head, Let him
in triumph through the streets be led,
Who sav’d the King.
AIR Haman How art thou fall’n from thy
height! Tremble, ambition, at the sight!
In power let mercy sway. When adverse
fortune is thy lot, Lest thou by mercy be
forgot, And perish in that day.
Scene 3
CHORUS The Lord our enemy has slain,
Ye sons of Jacob, sing a cheerful strain!
Sing songs of praise, bow down the knee,
The worship of our God is free! The Lord
our enemy has slain, Ye sons of Jacob,
sing a cheerful strain! For ever blessed be
thy holy name, Let heav’n and earth his
praise proclaim.
Priest of the Israelites Let Israel songs of
joy repeat, Sound all the tongues Jeho-
vah’s praise. He plucks the mighty from
his seat, And cuts off half his days.

CHORUS For ever blessed be thy holy
name, Let heav’n and earth his praise
proclaim.
Esther & Mordecai The Lord his people
shall restore, And we in Salem shall
adore.
CHORUS For ever blessed be thy holy
name, Let heav’n and earth his praise
proclaim.
Bass I, II Mount Lebanon his firs resigns,
Descend, ye Cedars, haste ye Pines, To
build the temple of the Lord, For God his
people has restor’d.
CHORUS For ever blessed be thy holy
name, Let heav’n and earth his praise
proclaim.

de zware overtreding vereffenen. Mordechai
zal in ere worden hersteld: Breng het
koninklijke kleed, Mijn diadeem zal zijn hoofd
sieren, Laat hem in triomf door de straten
worden geleid, Die de koning redde.
ARIA Haman Hoe bent u van grote hoogte
gevallen! Beef, ambitie, bij de aanblik! Laat
barmhartigheid heesen in de macht. Als
tegenspoed uw lot is, moge u uit genade
vergeten worden en op die dag omkomen.
Scène 3
REFREIN De Heer heeft onze vijand gedood, gij
zonen van Jacob, zing een vrolijk lied! Zing
lofliederen, maak een knieval, De aanbidding
van onze God staat u vrij! De Heer, onze
vijand, heeft gedood, zonen van Jacob, zing
een vrolijk lied! Voor altijd gezegend zij uw
heilige naam, laat hemel en aarde zijn lof
verkondigen.
Priester van de Israëlieten Laat Israël
vreugdeliederen herhalen, Laat alle tongen
Jehovahs lof bezingen. Hij rukt de machtige
van zijn stoel, en snijdt de helft van zijn dagen
af.
REFREIN Voor altijd gezegend zij uw heilige
naam, laat hemel en aarde zijn lof
verkondigen.
Esther & Mordechai De Heer zal zijn volk
herstellen, en wij in Salem zullen aanbidden.

REFREIN Voor altijd gezegend zij uw heilige
naam, laat hemel en aarde zijn lof
verkondigen.
Bass I, II sparren van de Berg Libanon kom
naar beneden, daal af, gij ceders, haast u
dennen, om de tempel van de Heer te
bouwen, want God heeft zijn volk hersteld.
REFREIN Voor altijd gezegend zij uw heilige
naam, laat hemel en aarde zijn lof
verkondigen.

Vertaling: Astrid Ras
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De Nederlandse sopraan Renate Arends verschijnt regelmatig
op de concert - en opera podia met repertoire dat varieert van
oude muziek tot het hedendaagse oeuvre. Zij werkte in binnen -
en buitenland met verschillende dirigenten en operaregisseurs
en heeft inmiddels een gerespecteerde ervaring.
Ook bij de orkesten in Nederland is zij een graag geziene gast.
Zo zong zij bijvoorbeeld bij Amsterdam Sinfonietta Chants
d’Auvergne van Joseph Canteloube en werkte onder andere met
het Koninklijk Concertgebouw Orkest, Orkest van de Achttiende
Eeuw, Rotterdams Philharmonisch en het Residentie Orkest.

Zij werkte met dirigenten als Yannick Nézet-Séguin (L’enfant et les sortilèges), Iván
Fischer (Matthäus Passion), Marcus Creed (Die Schöpfung ), Marc Albrecht (Carmen),
Jan-Willem de Vriend ( Ein Deutsches Requiem, Agrippina) en nog velen meer. Renate
Arends werkte bij verschillende gerenommeerde operahuizen zoals Nationale Opera
& Ballets , Theater an der Wien, Opera de Lyon , Opera de Nice, Opera de Nantes en
Scottish Opera waar zij een verscheidenheid aan operarollen ten gehore bracht.
Ook het Lied genre neemt een belangrijke plaats in haar repertoire. Deze intieme
vorm van musiceren heeft haar altijd bijzonder aangesproken en geïnspireerd. Zij gaf
vele liedrecitals en werkte met pianisten als Roger Vignoles en Paolo Giaccometti .
Renate Arends is te beluisteren op diverse opnames. Zo maakte zij bijvoorbeeld met
het Koninklijk Concertgebouworkest een dvd opname van de Matthäus Passion van
Bach ( MEZZO ), met het Residentie Orkest een cd opname van Ein deutsches
Requiem van Brahms ( Challenge Records ) en een cd opname van Les Mamelles de
Tiresias van Poulenc met Nieuw Ensemble. Voor het Nederlands Muziek Instituut
maakte zij samen met pianist Henk Mak van Dijk een cd met ‘Indisch’ repertoire.
Samen met het Combattimento Consort is zij te horen in de rol van Poppea op een
dvd opname van Agrippina van G F Handel.
Renate Arends studeerde aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en deed
een vervolgstudie aan het Internationaal Operacentrum Nederland en het Steans
Institute in Chigago.

Elvire Beekhuizen (Den Haag, 1990) is een Nederlandse lyrische
coloratuur sopraan. Ze zong rollen als Morgana, Pamina,
Princesse Fantasia, Amaranta, Belinda en La Musica en was te
gast bij Barokopera Amsterdam, Holland Opera, Opera
Nijetrijne Opera2day, Ars Augusta en De Nationale Opera.
In najaar 2019 vertolkte zij in Wroclaw en Dresden de rol van
Erasto in de opera Giove in Argo van Antonio Lotti in een
productie van Ars Augusta. In 2020 werd deze productie
hernomen in het Gerhart Hauptmantheater in Görlitz. Deze
productie was onder de muzikale leiding van Enrique Gomez-
Cabrero Fernandez en geregisseerd door Szymon Komarnicki.
Bij Barokopera Amsterdam onder leiding van Frédérique
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Chauvet zong Elvire in Purcells King Arthur, Offenbachs Le Voyage dans la Lune en
recentelijk in hun pastische De Vuurtorenwachter.
Met het barokensemble Ribattuta Musica onder leiding van Andreas Küppers voerde
Elvire Händels Messiah, Bachs Johannes Passion, Matthäus Passion, Magnificat en
Weihnachtsoratorium uit.
Bij Apollo Ensemble onder leiding van David Rabinovich is ze ook een veelgeziene
gast, zo nam zij deel aan meerdere concertseries en de opnames van de
verschillende versies van de Brockes Passion, op muziek gezet door Händel en
Telemann.
Elvire werkte met dirigenten en regisseurs zoals Lotte de Beer, Enrique Gomez-
Cabrero Fernandez, Sybrand van der Werf, David Prins, Steven Sloan, Szymon
Komarnicki, David Rabinovich, José Darío Inello en Andreas Küppers.

In september 2018 ontving Rosina Fabius de Toonkunst Orato-
rium Prijs uit handen van Kiri te Kanawa bij het Internationaal
Vocalisten Concours s’-Hertogenbosch. Zij studeerde daarvoor
zang in Utrecht en Wenen en wordt momenteel gecoacht door
de Roemeense sopraan Manuela Ochakovski.
Inmiddels is Rosina regelmatig als soliste te gast bij festivals en
ensembles zoals het Apollo Ensemble, Ribatutta Musica en het
International Bach Festival te Gran Canaria. Verder heeft zij met
orkesten gewerkt zoals het Gelders Orkest, het Concertgebouw
Kamerorkest en het Orkest van de Achttiende Eeuw onder

leiding van Iván Fisher.
Hoewel Rosina graag als soliste ten tonele verschijnt, heeft zij een voorliefde voor
intieme liedrecitals en kamermuziek. In 2017 ontving zij een studiebeurs van het
Franz Schubert Institut in Oostenrijk voor deelname aan de zomercursus ‘Poetry and
Performance of the German Lied’. Aldaar volgde zij intensieve masterclasses in de
Duitse Liedkunst bij gerenommeerde artiesten zoals Elly Ameling, Christa Ludwig en
Robert Holl. Naast de masterclasses en poëzie-lezingen werd ze ondergedompeld in
het Oostenrijkse leven, inclusief wandelingen in de bergen en lange avonden in de
lokale wijnhuizen.
Rosina zoekt als mens en zangeres graag de veelzijdigheid van het leven op. Daarom
is zij ook op het operapodium actief, waar zij te horen was bij het Opera Forward
Festival met Les Talens Lyriques o.l.v. barokspecialist Christophe Rousset, en in
producties bij onder meer Holland Opera en Opera Nijetrijne.
Rosina haar liefde voor kamermuziek en saamhorigheid komt tot bloei in
samenwerking met kleinschalige vocale ensembles, zoals het B’rock Vocal Consort en
het Nederlands Kamerkoor. Met veel plezier heeft zij in diverse ensemblerecitals
opgetreden bij het Internationaal Lied Festival Zeist.
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Alt/mezzosopraan Eske Tibben groeide op in een muzikale
familie. Zij zong en speelde piano vanaf haar vroege jeugd.
Klassieke zang studeerde ze aan het Prins Claus Conservatori-
um te Groningen met hoofdvakdocenten Hanneke de Wit,
Marion van den Akker en Marcel Boone. Deze studie rondde zij
in juni 2015 glansrijk af .
De laatste jaren heeft Eske zich ontwikkeld tot een veel-
gevraagd soliste, geliefd om haar bijzondere, warme timbre
(o.a. Passionen, Weihnachtsoratorium en cantates van J.S.
Bach, Messiah van G.F. Hä ndel, Elias en Paulus van F. Men-
delssohn). Hiernaast zong zij in ensembleverband bij Consen-
sus Vocalis, Bachkoor Holland en Ars Musica . Bij producties

van de Nederlandse Reisopera was ze lid van het operakoor (onder meer Orphé e et
Eurydice onder regie van Floris Visser, Opera van het Jaar 2015). Ook maakt Eske
graag kamermuziekprogramma's in samenwerking met andere musici zoals met de
klavecinist Johan Brouwer.
Masterclasses volgde Eske onder meer bij Margreet Honig, Johannette Zomer,
Amand Hekkers, Claron McFadden, Valerie Guillorit, Paul Triepels, Nico van der Meel
en Jard van Nes (voor deze laatste ontving zij een beurs van het Willem Mengelberg
Fonds).
Naast de muziek interesseert Eske zich in de biologisch-dynamische landbouw. De
natuur is haar grote inspiratiebron.

De Colombiaanse tenor -  Camilo Delgado Díaz  - is een zeer
bekwaam uitvoerend kunstenaar die zowel klassiek als barok
repertoire omarmt.
In 2020 werd hij gekozen voor het"Junges  Ensemble" seizoen
2020/2022 in het  Musiktheater  im  Revier  in Gelsenkirchen.
Tijdens het laatste jaar van zijn masterstudie in barokzang
kreeg hij - als winnaar Tenor van de "Voci  Olimpiche"
Competition - de kans om de Opera "Alcina" uit te voeren
onder leiding van Maestro Andrea Marcon en het Baroque
Venice Orchestra in het Teatro  Olimpico  di Vicenza.

Belangrijke concert- en operaproducties zijn "Octavia" voor het festival "Alte  Woche
der Musik"  in 2017 in Innsbruck, Oostenrijk, "Orfeo" van Monteverdi in
Gelsenkirchen, Duitsland, "Vespro  della  beata  Vergine" van Monteverdi in
Tübingen, Duitsland of "Castor et  pollux" op het festival Heidelberger  Frühling   in
Duitsland. Hij toonde ook zijn talent in moderne stukken, waaronder twee
wereldpremières: "Electric Dreams" op het  Steirischer  Herbst festival in 2017 en
"Innocence" van  Kaija  Saariaho op het Festival  d'Aix en Provence in 2021.
Recentelijk was hij finalist op Corneille competitie voor barokzang in Rouen, Frankrijk.
In  zijn beginjaren was hij winnaar van de tweede prijs op de 2011 National Singing
Competition of Colombia, en kreeg hij een speciale prijs van de jury voor de jongste
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uitstekende performer op de  Johannes  Brahms Competition in  Pörtschach,Oostenrijk
2013. Daarnaast was hij winnaar van de beurs "voor Colombiaanse mensen in het
buitenland in het onderwijs van  kunsten" van het ministerie van Cultuur  van Colombia
en finalist tijdens de 5e Internationale Wedstrijd Pietro Antonio Cesti in Innsbruck.
Zijn studie sloot hij met de hoogste cijfers zijn master in oude muziek af aan de
Hochschule für Musik in Keulen onder leiding van professor Kai Wessel. Hij voltooide
zijn bachelorstudie in 2019 aan de Universiteit voor Muziek en Podiumkunsten in
Wenen in de klas van Claudia Visca.

De in Hong Kong geboren tenor Francis Ng (1996) rondde de
masteropleiding klassieke zang aan Codarts Rotterdam in 2020
cum laude af. Hij studeerde daar bij de gerenommeerde tenor
Marcel Reijans en wordt momenteel gecoacht door hem.
Daarvoor volgde Francis de opleiding Bachelor of Arts in Music
aan De Chinese Universiteit Hongkong waar hij verschillende
studiebeurzen behaalde en met First-class Honours slaagde.
Naast zijn reguliere lessen nam Francis deel aan masterclasses
van onder andere Margreet Honig, Carolyn Watkinson,
Katharine Goeldner, Dongjian Gong en Hans Eijsackers.
Sinds zijn aankomst in Nederland in 2018 wordt Francis al met

regelmaat gevraagd als solist.  Als een veelzijdige zanger zingt hij muziek van diverse
stijlen en perioden. Francis voert vaak uit in oratoriaconcerten van J.S. Bachs
Weihnachts-Oratorium en zijn Passies, Händels Messiah, Requiem en missen van
Mozart, Mendelssohns Die Erste Walpurgisnacht, Rossini’s Petite Messe Solennelle,
Puccini’s Messa di Gloria en meer. Naast oratoria is Francis ook te zien in
operaproducties en groeit hij gestaagd als een jonge operazanger. Laatste zomer
speelde hij als Le Remendado in Bizets Carmen met Opera Spanga. En in het
komende seizoen zal hij de rollen van Nemorino in Donizetti’s L’elisir d’amore en
Nadir in Bizets Les Pêcheurs de Perles met verschillende operagezelschappen spelen.
Als koorzanger zong hij in concerten onder leiding van wereldberoemde dirigenten,
zoals Helmuth Rilling (Bachs Cantates, Hohe-Messe, Weihnachts-Oratorium), Rolf
Beck (Mozarts Requiem), Jaap van Zweden (Wagners Götterdämmerung), John Butt
(Bachs Johannes-Passion), Muhai Tang (Shengs Dream of the Red Chamber), Yannick
Nézet-Séguin (Strauss’ Die Frau ohne Schatten) en meer. Tegenwoordig zingt hij
regelmatig in Rotterdam bij Laurens Vocaal.
Zijn concertagenda en updates kunnen op de website (www.francisngtenor.com)
worden gevonden.
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Afkomstig uit een muzikale familie begon de bas Michiel
Meijer zijn opleiding op twaalfjarige 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. Hij is al jarenlang een veel gevraagd
solist, inmiddels gespecialiseerd in het Barok repertoire. Als
freelancer is Michiel Meijer verbonden aan het Amsterdam
Baroque Choir van Ton Koopman, de Nederlandse Bach
Vereniging, het Apollo Ensemble en het Nederlands
Kamerkoor. Naast zijn werkzaamheden als uitvoerend

kunstenaar, is Michiel vocal coach en oprichter van het Bach Ensemble Amsterdam
en Collegium Musicum Traiectum.

Na een propedeuse Geschiedenis, studeerde Bram Trouwborst
Ruslandkunde aan de Universiteit Leiden. Pas op zijn dertigste
begon hij met zingen, waarna hij drie jaar later begon met een
studie aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. Na twee jaar
verruilde hij Tilburg voor Basel, na toegelaten te zijn tot de
Master in Advanced Vocal Ensemble Studies aan de Schola
Cantorum Basiliensis. Deze Master rondde hij ‘met distinctie’
af in 2015.
Als solist zong Bram de afgelopen jaren de soli in de
verschillende Passies van Bach, maar ook in het Mozart
Requiem, talrijke Bach-cantates en overig Barok-repertoire.

Maar ook in modern repertoire, zoals bijvoorbeeld in de Vigilia van Rautavaara. Als
koorzanger werkte hij de afgelopen jaren onder anderen voor de Nederlandse
Bachvereniging, het Nederlands Kamerkoor, het Helsinki Chamber Choir en de
overige professionele Nederlandse koren. In zijn professionele praktijk heeft Bram
een bijzondere voorliefde voor ensemble-repertoire en dan met name dat van de
14e, 15e en 16e eeuw. Naast de Cappella Pratensis werkt hij samen met het Hemony
Ensemble, Seconda Pratica en momenteel ook met het Apollo Ensemble. Hij wordt
begeleid door zangpedagoog Geert Berghs.

Het Apollo Ensemble, opgericht in 1992, is uitgegroeid tot een van Europa’s meest
bijzondere kamermuziekgroepen voor oude muziek. De groep speelt zowel bekend
als onbekend repertoire van barok tot eerste helft 20e eeuw. Om de diversiteit aan
klankkleuren  van de muziek in deze tijdspanne volop te benutten spelen ze op
historische instrumenten. De spelers van het Apollo Ensemble zijn internationale
topmusici die als kerngroep in diverse bezettingen met elkaar musiceren, van kleine
triobezetting tot orkestbezetting.
Onder de artistieke leiding van David Rabinovich heeft het ensemble de afgelopen 20
jaar steeds haar grenzen verlegd van aanvankelijk voornamelijk muziek uit de barok,
via de klassieke en romantische stijlen tot aan de 12 toons-muziek van de 20e eeuw.
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In de programmering worden ook combinaties van diverse stijlperiodes gemaakt. Zo
zijn er programma’s met de combinatie Stravinsky & Bach of Schütz & Distler.
Vanaf 2017 heeft het Apollo Ensemble een eigen vocaal ensemble, dat uit acht
zangers bestaat, waarmee de trilogie G.F. Handel Brockespassion – G.Ph. Telemann
Brockes Passion – J.S. Bach Johannes Passie werd uitgevoerd alsmede een project
met Beethovens ‘Egmont’ en Mendelssohns  ‘Die erste Walpurgisnacht’, in een
arrangement voor vijf strijkers, vijf blazers en acht zangers. In december  2021
combineerden zij de 17e eeuwse Weihnachtshistoria van Schütz met de 20e eeuwse
Weihnachtsgeschichte van Distler.
Het Apollo Ensemble heeft meer dan 20 Cd’s uitgebracht, waaronder symfonieën
van Haydn, Bachs Brandenburgse concerten, suites en vioolsonates; kamermuziek
van Telemann, Joodse barokmuziek en symfonieën van Mozart en Haydn. In 2021
werd hun cd “German Delight” uitgebracht bij het label Querstand, in mei 2022 zal
bij dit label ook een cd met symfonieën van Mozart en Schubert verschijnen.
Het Apollo Ensemble treedt op in grote concertzalen en festivals zoals het Sydney
Festival Australia, Festival Oude Muziek Utrecht, Kennedy Center Washington, Hän-
del Festspiele Halle  en het Concertgebouw Amsterdam.

www.apollo-ensemble.nl

Met dank aan:
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www.apollo-ensemble.nl


