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Inleiding

Voor de 35ste keer op rij organiseert Siemens Nederland 
het Siemens Kerstconcert van het Atheneum Kamerorkest 
(AKO). Een lustrum. Cultuur en talentontwikkeling vinden 
we belangrijk bij Siemens. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen zit in onze genen. De vraag was daarom niet 
of, maar hoe we onze traditionele kerstconcerten tijdens 
de huidige pandemie doorgang konden laten vinden.
 
In de dagen voor Kerstmis zit het vertrouwde publiek 
ditmaal niet in de Nieuwe Kerk. In deze bijzondere tijd is 
voor een alternatieve vorm gekozen waarin traditie en 
digitalisering elkaar ontmoeten in een magische en 
muzikale kerstfilm. Een uitdaging waar het Atheneum 
Kamerorkest nog niet eerder mee te maken kreeg. 
Maar ook een reden om door te gaan met muziek maken, 
en samen iets uitzonderlijks te realiseren. Om tevens de 
hand uit te steken naar andere kunsten: zoals film, zang, 
dans en design en zo gezamenlijk een project te realiseren. 
Het is dankzij technologie dat u vandaag denkbeeldig op 
afstand plaatsneemt in de Nieuwe Kerk en u zich kunt laten 
meevoeren op de warme klanken van het AKO. Geniet van 
deze muzikale kerstfilm vol vertrouwen, vernieuwing en 
hoop.

Wij koesteren de lange traditie van de kerstconcerten en 
zijn dan ook bijzonder verheugd u, het zij in een andere 
vorm, te mogen verwelkomen.

 
De raad van bestuur van Siemens Nederland wenst 
u een gezellige avond toe. 
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Programma

Adolphe Adam (1803 – 1856) 
Cantique de Noël 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
Ouverture uit Le Nozze di Figaro, KV 492 

Pietro Alessandro Yon (1886 – 1943)
Gesù Bambino 

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
Symfonie nr. 1 in C gr.t., op.21 
 Menuetto:  Allegro molto e vivace
 Finale:  Adagio – Allegro molto e vivace

John Williams (1932)
The Magic of Harry Potter

Julius Klengel (1859 – 1933)
Hymne voor 12 cello’s, op. 57, G. gr.t.

Jean Sibelius (1865 – 1957)
Andante festivo, op.117a, JS 34b 

Mykola Leontovych (1877 – 1921) &  
Peter J. Wilhousky (1902 – 1978) 
Carol of the Bells
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Programmatoelichting

Hoop, verbinding en vernieuwing
‘Le Nozze di Figaro’ is een van de drie grote Italiaanse 
opera’s van Wolfgang Amadeus Mozart en wordt nog 
regelmatig uitgevoerd. Het verhaal is gebaseerd op een 
Franse komedie met dezelfde titel. ‘De bruiloft van Figaro’ 
bestrijkt één dag waarop vijf verschillende personages 
elkaar proberen te verleiden, te ontlopen en te trouwen. 
Na veel chaos en verwarring komt alles uiteindelijk goed.

De instrumentale opening van de opera wordt vaak 
zelfstandig gespeeld en is ook regelmatig als film- en 
televisiemuziek gebruikt. Hoewel de ouverture geen 
thema’s bevat die in de rest van de opera terugkomen, 
geeft dit deel prijs wat er komen gaat: intriges en 
geheimen, hectiek en haast, humor en vrolijkheid. 
Luister naar de verschillende personages, de een trots 
en zwaar, de ander speels en lichtvoetig.

Het Beethovenjaar
Ludwig van Beethoven werd 250 jaar geleden geboren.  
Het Atheneum Kamerorkest speelt, om hem te eren, twee 
delen van zijn eerste symfonie. Het stuk ging in première in 
het voorjaar van 1800, bij het ontwaken van de nieuwe 
eeuw. De toonzetting in het heldere C-groot, onderstreept 
het krakend verse begin, het aanbreken van een 
nieuwe tijd. 

Beethoven heeft waarschijnlijk enkele jaren aan de 
compositie gewerkt en heeft gewacht met de uitvoering tot 
hij helemaal tevreden was over het stuk. Hij had inmiddels 
al een groot aantal kamermuziekstukken en sonates voor 
piano op zijn naam staan, maar wilde pas met een groot 
orkestwerk komen wanneer hij zijn voorgangers Mozart en 
Haydn kon evenaren. 

In zijn eerste symfonie laat Beethoven zien dat hij op de 
schouders van deze reuzen was geklommen en verder 
bouwde op hun werk. Tijdgenoten spraken over ‘een 
meesterwerk’ en prezen de originaliteit van de componist. 
Een van de vernieuwingen was de grotere rol die 
Beethoven toebedeelde aan de blazers, die even prominent 
naar voren komen als de strijkers. 

Het Atheneum Kamerorkest speelt het derde en vierde deel 
van de symfonie. Het menuet was traditioneel een deel 
waarop gedanst kon worden als in een wals. Beethoven 
noteerde echter ‘allegro molto e vivace’ – zijn derde deel is 
daardoor zó snel en levendig, dat van beleefd dansen geen 
sprake kan zijn. 
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Ook in het slot van de symfonie laat Beethoven zich van 
een speelse kant zien. Na een luid akkoord dat door het 
hele orkest wordt ingezet, laat hij de eerste violen langs 
toonladders omhoogklimmen om – veel vlugger dan 
traditie was – in een hoog, energiek tempo terecht te 
komen dat tot aan de slotmaat duurt. 

Een magisch stuk muziek
Een feest om te spelen en een feest – van herkenning – om 
naar te luisteren: muziek uit alle acht verfilmingen van de 
Harry Potter boeken in één magische mix. De bewerking 
die Michael Story maakte van de filmmuziek wordt door 
orkesten over de gehele wereld uitgevoerd. De klanken 
voeren u mee in de wondere wereld van tovenaarstalent, 
hoop en vriendschap. 

De componisten van de muziek zijn: John Williams, 
Patrick Doyle, Nicholas Hooper en Alexander Desplat. 

Een nieuwe dag
Aan Jong KC studeren dit jaar meer cellisten dan er in het 
Atheneum Kamerorkest passen. In de hymne van Julius 
Klengel komen zij alle dertien tot hun recht. Klengel 
schreef het stuk in 1920 voor de verjaardag van zijn vriend 
Arthur Nikisch, die toen dirigent van het Berliner Philhar-
moniker was. Een hymne, zoals bij ‘Andante Festivo’ 
beschreven, is een lofzang. De sfeer van Klengel’s hymne 
roept associaties op met het aanbreken van een nieuwe 
dag. Het werk viert niet alleen de jarige Nikisch, maar 
ook het kleurrijke timbre en het enorme toonbereik van 
de cello. 

Julius Klengel zelf doceerde aan het conservatorium van 
Leipzig en speelde vanaf zijn vijftiende jaar in het Leipziger 
Gewandhausorchester. In 1881 werd hij daar de eerste 
solocellist. Klengel componeerde honderden werken voor 
de cello, waaronder vele etudes en solowerken. Wie cello 
studeert, speelt altijd wel werk van Klengel, die zelf een 
hele sympathieke en vriendelijke docent was. 

Trots, vastberadenheid en hoop
Op nieuwjaarsavond, 1 januari 1939 dirigeerde Jean Sibelius 
het Fins Radio Symfonieorkest tijdens een rechtstreekse 
radio-uitzending. Het orkest speelde zijn compositie 
‘Andante Festivo’ ter gelegenheid van de wereldtentoon-
stelling in New York. De strijkers en de componist brachten 
op deze manier vanuit Finland een groet aan de wereld. 

Met ‘Andante Festivo’ gaf Sibelius Finland een gevoel van 
trots, vastberadenheid en hoop. Zijn werk versterkte het 
nationale gevoel terwijl de Finnen zich aan de Russische 
overheersing ontworstelden. Bovendien zette Jean Sibelius 
zijn land muzikaal gezien weer op de wereldkaart. 

Het werk is opgebouwd als één vloeiende stroom, waarin 
melodieën naadloos in elkaar overvloeien, herhaald 
worden, doorzingen. ‘Andante Festivo’ duidt het tempo 
aan: rustig, alsof je wandelt, en feestelijk, opgewekt. 
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Dirigent – Leonard Kwon

Leonard Kwon (1985) is vernoemd naar de grote dirigent, 
componist en pianist Leonard Bernstein. Kwon werd 
geboren in de Verenigde Staten en groeide op in 
Zuid-Korea waar hij zijn indrukwekkende opleiding in de 
muziek aanving. In Seoul studeerde hij muziekwetenschap 
en blokfluit. Hij raakte geïnspireerd door Oude Muziek, 
door dirigenten als Frans Brüggen en Nicolas Harnoncourt, 
en besloot naar Nederland te verhuizen om hier verder  
te studeren. 

Kwon voltooide zijn studie blokfluit aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en behaalde zijn diploma 
orkestdirectie aan het Conservatorium van Amsterdam. 
Van 2017 tot 2019 volgde hij de Nationale Master 
Orkestdirectie, een prestigieuze opleiding waar slechts 
twee studenten per jaar worden toegelaten. De afgelopen 
jaren werkte Kwon met toonaangevende internationale 
orkesten: van het Nederlands Philharmonisch Orkest, het 
Residentie Orkest en het Koninklijk Concertgebouw Orkest 
tot het Gwangju Symfonie Orkest in Zuid-Korea. 

Sinds september 2020 staat Leonard Kwon als dirigent voor 
het Atheneum Kamerorkest. Hij kende het orkest van zijn 
studietijd aan het Koninklijk Conservatorium en heeft de 
afgelopen maanden met veel plezier met de jonge musici 
gewerkt. Hun energie en gedrevenheid spreekt hem aan en 
hij prijst de sprongen die het orkest vanaf de eerste 
repetities heeft gemaakt. 

Tijdens de opnames van de muzikale kerstfilm is 
Leonard Kwon vervangen door Jac van Steen.
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Het Atheneum Kamerorkest van het 
Koninklijk Conservatorium

Voor de jongste studenten van het Koninklijk Conserva-
torium in Den Haag werd veertig jaar geleden een orkest 
opgericht. Een omgeving om samen muziek te maken en 
ervaring op te doen. Om te leren heel goed naar elkaar  
te luisteren, elkaar te vinden en te versterken. Een 
mogelijkheid om samen iets uitzonderlijks te realiseren.   

Het Atheneum Kamerorkest bestond aanvankelijk uit 
violisten, cellisten en bassisten. De meeste strijkers  
volgden niet alleen een intensieve muziekopleiding aan  
het conservatorium, maar gingen daar ook naar de 
middelbare school. 

1985 was een bijzonder jaar voor het Atheneum 
Kamerorkest. Het markeerde de start van een vruchtbare 
samenwerking met Siemens Nederland en de conservatori-
umschool, tegenwoordig bekend als de School voor Jong 
Talent. Met ondersteuning van Siemens is het Atheneum 
Kamerorkest zich blijven ontwikkelen.

Het Atheneum Kamerorkest heeft tegenwoordig een 
prominente plaats in het curriculum van de jonge musici. 
Het orkest repeteert op zaterdag en de leden organiseren 
daarnaast groepsrepetities. Jaarlijks wordt aan drie 
programma’s gewerkt, waaronder het kerstconcert in de 
Nieuwe Kerk en een tournee langs concertzalen in het 
land. Om de twee, drie jaar wordt een buitenlandse 
tournee georganiseerd. 

De musici in het Atheneum Kamerorkest zijn gemiddeld 
tussen de 12 en 18 jaar oud. Het orkest heeft inmiddels een 
bredere bezetting gekregen. Aan het kerstconcert 2020 
werken zo’n 70 musici mee. De samenstelling verandert  
elk jaar omdat spelers komen en gaan. Wie het orkest 
regelmatig ziet optreden, ontdekt telkens weer 
nieuwe talenten. 

Het Atheneum Kamerorkest is voor de studenten een 
verrijking van hun opleiding. Ze leren over samenspel en 
samenklank, en ervaren wat het praktisch en professioneel 
vraagt om deel uit te maken van een orkest. Maar bovenal 
genieten ze van de muzikale samenwerking met klas- en 
studiegenoten, het uitvoeren van aansprekende stukken en 
het delen van hun spelplezier met het publiek.
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Concertmeester: 
Anna Maring

Anna Maring (2003) begon 
op haar vijfde jaar met 
vioolspelen. Eén van haar 
vriendinnen zat al eerder 
op les en dat inspireerde 
Anna tot het maken van 
een kartonnen viool 
waarop ze thuis mee-

speelde met de klassieke muziek die door de kamer klonk. 
Twee jaar later wist Anna dat ze violiste wilde worden – en 
dat wil ze gelukkig nog steeds. 

Na de Strijkersschool in Groningen volgde Anna lessen aan 
het Prins Claus Conservatorium, waar ze les kreeg van Ilona 
Sie Dhian Ho, een docente die ook aan de School voor Jong 
Talent verbonden is. Anna verhuisde voor de muziek naar 
Den Haag en maakte dit jaar haar entree in het Atheneum 
Kamerorkest. 

Anna nam deel aan verschillende muziekfestivals en 
concoursen. In 2014 ontving ze bij het Haydn Muziek 
Festival naast de jury- en de publieksprijs, ook de Peter  
de Grote-festivalprijs. In 2018 won ze op het Britten 
Vioolconcours de eerste prijs in haar leeftijdscategorie. 
Vanaf 2016 speelde Anna bij het Haydn Jeugd Strijkorkest, 
in 2019-2020 als concertmeester en solist.

Als aanvoerder van de eerste violen is Anna ook de concert-
meester van het Atheneum Kamerorkest. Aan de start van 
alle repetities is het de concertmeester die samen met de 
dirigent bekijkt welke streken, welke bewegingen van de 
strijkstok, passen bij de stukken. Voor bepaalde details in 
het spel, zoals bijvoorbeeld de stokvoering, kijken de 
orkestleden tijdens het optreden naar haar om te zien hoe 
zij de aanwijzingen van de dirigent uitvoert. 

Choreograaf en 
decormaker:  
David Middendorp

David Middendorp werkt 
voor zijn decors veel met 
animatie, technologie en 
virtual reality. Hij is bekend 
bij de School voor Jong 
Talent. David Middendorp 
(1976) begon als 16-jarige 

zijn dansopleiding aan het Koninklijk Conservatorium. 
Hij ontdekte dat moderne dans hem meer aansprak en 
vervolgde zijn studie bij Codarts in Rotterdam en aan de 
Julliard School in New York. 

Middendorp danste bij Introdans, het Saarländische Staats-
theater en het Ballet Theater München, waar hij zijn eerste 
choreografieën maakte. In 2004 keerde Middendorp terug 
naar Den Haag en werkte hij als freelance choreograaf voor 
onder andere Korzo en Introdans. De combinatie van dans 
en technologie stond, en staat nog steeds, centraal in  
zijn choreografieën. 

In 2014 werd David Middendorp gevraagd om op te treden 
in het tv-programma America’s Got Talent, waar hij de 
finale bereikte. Dit succes leidde tot oprichting van een 
eigen gezelschap, Another Kind of Blue. Hun doel is om 
een groot publiek te bereiken via technologie en dans 
en de impact te onderzoeken die technologie op de 
samen leving heeft. Het gezelschap treedt wereldwijd op.

Dit jaar zijn handen een terugkerend motief in de 
producties. De manier waarop mensen met hun handen 
bewegen, constateerde hij, is vaak heel authentiek. 
Onbewust laten handen vaak emotie zien en soms lijken 
ze wel te dansen. Ook in de decors van deze muzikale 
kerstfilm spelen handen een centrale rol. Op deze manier 
belicht Middendorp de vaardigheid van de musici, maar 
raakt hij ook aan het thema ‘verbinding’. In uitzonderlijke 
tijden reiken we elkaar de hand om samen door de 
donkerste dagen heen te komen. 
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Arrangeur:  
Bob Zimmerman

Bob Zimmerman (1948) is 
als componist en arrangeur 
betrokken bij talloze 
theater-, televisie-, cd- en 
filmproducties. Zo schreef 
hij o.a. het internationaal 
beroemd geworden 
arrangement van de tango 

Adiós Nonino, door Carel Kraayenhof gespeeld op het 
huwelijk van Koning Willem-Alexander en Koningin 
Máxima. Bob is één van de vaste arrangeurs van het 
Metropole Orkest, en componeerde soundtracks voor vele 
Nederlandse speelfilms zoals De Avonden, Tirza, Süskind 
en De Dirigent. Ook de muziek voor de succesvolle 
natuurfilms De Nieuwe Wildernis en Holland, natuur in 
de delta is van zijn hand. 

Speciaal voor deze muzikale kerstfilm heeft Zimmerman de 
kerstliederen Cantique de Noël, Gesú Bambino en Carol of 
the bells gearrangeerd.
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Klarinet Tijmen Weijermars 
 Giuseppe Sapienza 

Fagot Luís Santos 
 Celia Matamoro

Hoorn Laima Minenko
 Sander Docquier

Trompet Sjors de Bruijn
 Aïsha van der Beld

Trombone Jas Wolfert

Tuba Ramon Boedhoe

Harp Claire Schuurmans

Pauken Dylan Hato
 Joep de Mooij

Slagwerk Dylan Hato
 Steije Maurer 
 Bart Varkevisser 
 Joran van Pijkeren

Zangers Onder leiding van Irene Verburg
 Tibbe Alkemade
 Roy van Vugt
 Thijs Swinkels
 Jas Wolfert
 Daniel Boekeloo
 Florian Verburg
 Lotte Cornel
 Lucretia Stark

Ondersteuning Djurdja Mirkovic-Touray

Bezetting

Dirigent Jac van Steen, Leonard Kwon

Assistent Andreas Hansson

1e viool Anna Maring (cm)
 Zohra Jongerius 
 Else Baas
 Luca van der Waals 
 Carmen de la Cruz 
 Kayte Moll van Charante 

2e viool Xander Wassenaar (av)
 Evy Hamers
 Michelle Kumara 
 Marcel Sutedja
 Sedna Heitzman
 Ying Broers 
 Madu Nie 

Altviool Bugra Yüzügüldü (av)
 Julie Gielen
 Maya Roëll 
 Alejandro Rodriguez-Bobito de Azcarraga 
 Masha Matskevich 

Cello Mudre Buckute
 Timen de Bruijne
 Lola Jurakic
 Lilian Touray
 Reinier Wink 

Contrabas Claudia Edith Velez Ruiz (av)
 Giuseppe Ciraso-Calí 

Fluit Morjemke Barkaszi 
 Melisse Markesteijn

Hobo Leonardo Costa
 Avesta Yusufi 
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Bezetting Koninklijk Conservatorium  
Dans Ensemble

Onder leiding van Marishka van Loon

Dansers Anita Nodilo
 Hester Seelen
 Leilani Holmes-Skrill
 Nozomi Nakabayashi
 Julie Seyns
 Kazutora Komura

Bezetting cello ensemble

Onder leiding van Matthijs Broersma en Wiesje van Eersel

Cello Reinier Wink
 Douwe Eisses
 Adriaan Schoonhoven
 Rein Lakerveld
 Sofia Boisvert
 Hanga Hegyi
 Lilian Touray
 Lola Jurakic
 Mudre Buckute
 Liviu Cioclea
 Sam Roell
 Arda Naci
 Timen de Bruijne
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Gesú Bambino
Nell’umile capanna
Nel freddo e povertà,
È nato il Santo pargolo
Che il mondo adorerà

Osanna, osanna cantano
Con giubilante cor,
I tuoi pastori ed angeli
O re di luce e amor

Venite adoriamo
Venite adoriamo
Venite adoriamo

Gesù Redentor

Oh bel bambin non piangere
Non pianger Redentor,
La mamma tua cullandoti
Ti bacia, O Salvator

Osanna, osanna cantano
Con giubilante cuor,
I tuoi pastori ed angeli
O re di luce e amor

Venite adoriamo
Venite adoriamo
Venite adoriamo
Gesù Redentor

Venite adoriamo
Venite adoriamo
Venite adoriamo
Gesù Redentor

Ah! Venite adoriamo
Ah! Gesù Redentor
Venite, venite,
Venite adoriamo

Adoriamo Gesù Redentor.

Liedteksten

Cantique de Noël
Minuit, chrétiens
C’est l’heure solennelle
Où l’Homme Dieu descendu jusqu’à nous
Pour effacer la tache originelle
Et de Son Père arrêter le courroux
Le monde entier tressaille d’espérance
En cette nuit qui lui donne un Sauveur
Peuple à genoux, attend ta deliverance
Noël! Noël! Voici le Rédempteur
Noël! Noël! Voici le Rédempteur

Le Rédempteur
A brisé toute entrave
La terre est libre et le ciel est ouvert
Il voit un frère où n’était qu’un esclave
L’amour unit ceux qu’enchaînaient le fer
Qui Lui dira notre reconnaissance?
C’est pour nous tous qu’Il naît
Qu’Il souffre et meurt
Peuple debout, chante ta deliverance
Noël, Noël, Chantons le Rédempteur
Noël, Noël, Chantons le Rédempteur

O holy night, the stars are brightly shining
It is the night of the dear Savior’s birth
Long lay the world in sin and error pining
‘Til he appeared and the soul felt its worth
A thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn’
Fall on your knees, o hear the angels’ voices
O night divine, o night when Christ was born
O night divine, o night when Christ was born
when Christ was born
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Carol of the bells
Hark! how the bells
Sweet silver bells
All seem to say
“Throw cares away”
Christmas is here
Bringing good cheer
To young and old
Meek and the bold

Ding-dong, ding-dong
That is their song
With joyful ring
All caroling 
One seems to hear
Words of good cheer
From everywhere 
Filling the air

Oh, how they pound 
Raising their sound
O’er hill and dale
Telling their tale
Gaily they ring
While people sing songs of good cheer
Christmas is here!

Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!

On, on they send
On without end
Their joyful tone
To every home

Hark! how the bells
Sweet silver bells
All seem to say 
“Throw cares away”
Hark! how the bells
Sweet silver bells
All seem to say 
“Throw cares away”
Christmas is here

Bringing good cheer
To young and old
Meek and the bold

Ding-dong, ding-dong
That is their song
With joyful ring
All caroling 
One seems to hear
Words of good cheer
From everywhere 
Filling the air

Oh how they pound 
Raising their sound
O’er hill and dale
Telling their tale
Gaily they ring
While people sing 
songs of good cheer
Christmas is here!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!



On, on they send
On without end
Their joyful tone
To every home

Hark! how the bells
Sweet silver bells
All seem to say 
“Throw cares away”
Hark! how the bells
Sweet silver bells
All seem to say 
“Throw cares away”
Bringing good cheer
To young and old
Meek and the bold

Ding-dong, ding-dong
That is their song
With joyful ring
All caroling
One seems to hear
Words of good cheer
From everywhere 
Filling the air

O, now happy are their tones
Gaily they ring
While people sing songs of good cheer
Christmas is here!
Gaily they ring
While people sing songs of good cheer
Christmas is here!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!

Oh how they pound 
Raising their sound
O’er hill and dale
Telling their tale
Gaily they ring
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While people sing songs of good cheer
Christmas is here!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!

Gaily they ring
While people sing songs of good cheer
Christmas is here!
Gaily they ring
While people sing songs of good cheer
Christmas is here!
Merry, Merry, Merry, Merry Christmas!

Ding-dong, ding-dong,
That is their song,
With joyful ring
All caroling
Christmas is here!
Christmas is here!



Organisatie

Algehele leiding
Annick van Gennip

Productieleider
Matteo Costanzi

Regisseur
Eric Blom

Acteur
Daniel Boissevain

Verhaal 
Aukelien van Hoytema

Digitaal Decor
Richel Wieles – assistent choreograaf
Dutch Tilt studio – animatie
David Middendorp – concept en animatie
Stefan Bandalac – Motioncapture techniek

Dank aan Another kind of Blue

Ondersteuning
Mathijs Brussaard
Siavash Jafari

Geluid
Hans Ravestein
Bastiaan Kuijt

Met medewerking van Daan van Aalst

Beeld
André Teelen

Licht en green screens
Pieterjan van den Berg
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