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december

Happy holidays
How we love the month of 
December! Snuggling up 
together with great food and 
drinks. Also the time to enjoy 
Twinkel, Twinkel or Maestro 
Eric’s Xmas Party with the 
whole family. Or have an 
evening of musical fun with 
double bass player Dominic 
Seldis with his effortless mix of 
classical music, jazz and tango.

The festive season is the 
ultimate period for choral 
music. Discover in our great 
selection Praetorius Christmas 
Mass with early music heroes 
from the Gabrieli Consort or 
Bach’s Christmas Oratorio.

How about checking out 
Power Woman Göskel and her 
Turkish pop or the legendary 
Iranian pop heroes Googoosh 
& Martik? Souldiva Berget 
Lewis pays tribute to The 
Queen of Rock, Soul and Pop, 
Tina Turner.

After all those family visits, 
unwrapping parcels and 
culinary peaks it’s time for 
a little zen with the hypnotic 
sounds of Canto Ostinato. 
Completely energised we will 
then toast to the New Year. 
2020 here we come!

Helena Basilova tijdens de Pianonacht © Maarten Laupman

De decembermaand: wij houden er van! Dat 
warme gevoel van lekker knussen met elkaar, 
van heerlijk eten en drinken. Het is de tijd 
om samen met de hele familie naar Twinkel, 
Twinkel of Maestro Eric viert kerst te gaan. 
Of een avond samen lachen om de muzikale 
humor van contrabassist Dominic Seldis, 
die vanuit de klassieke muziek moeiteloos 
uitstapjes maakt naar jazz of tango. 

Het ultieme kerstgevoel is onlosmakelijk 
verbonden met koormuziek. Ontdek in het rijke 
aanbod bijvoorbeeld de Mis van Praetorius 
met de oude muziekhelden van het Gabrieli 
Consort of Bach’s Weihnachtsoratorium. 

Wat dacht je verder van Turkse pop van power 
vrouw Göksel of de legendarische Iraanse 
pophelden Googoosh & Martik, die eindelijk 
weer samen op het podium staan? Souldiva 
Berget Lewis brengt een ode aan de ‘Queen of 
Rock, Soul and Pop’ Tina Turner.

Moet je even bijkomen van al dat familie-
bezoek, cadeautjes uitpakken en culinaire 
hoogtepunten? Word weer helemaal ‘zen’ 
met de hypnotiserende klanken van de Canto 
Ostinato. Daarna proosten we samen vol 
nieuwe energie op het nieuwe jaar. 
2020 here we come! 





tips op thema

Onder de boom

jazz
za 18 jan | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
Jeff parker
and the New Breed
Gitarist Jeff Parker neemt de rol 
aan van ‘mad beats professor’ 
(The Observer) in The New Breed, 
waarmee hij improvisatie muziek koppelt 
aan een hiphop-achtige productiestijl.
In the New Breed, guitarist Jeff Parker 
takes on the role of “mad beats profes-
sor” (The Observer), connecting improve 
to a hip-hop-like production style.

oude muziek
wo 18 mrt | 20.15 | Grote Zaal
De routes van de slavernij 
Hespèrion XXl & La Capella Reial 
de Catalunya
Jordi Savall en zijn wereldberoemde 
ensemble brengt 40 musici samen om 
de tragedie van de slavernij in muziek en 
tekst te vertellen. 
Jordi Savall and his world-famous 
ensemble bring together 40 musicians 
to convey the tragedy of slavery through 
music and text.

festival
20 - 22 mrt | 20.15 | Grote Zaal
Jussens x 
Beethoven Festival 
Camerata Salzburg and 
Lucas & Arthur Jussen
We vieren het Beethovenjaar groots 
gedurende dit driedaagse festival. 
De pianobroers Jussen zullen alle 6 
pianoconcerten van Beethoven spelen, 
begeleid door het legendarische 
Camerata Salzburg. 

With this three-day festival, we 
celebrate the Beethoven anniversary 
year. The Jussen piano brothers will 
be performing all six of Beethoven’s 
piano concertos, accompanied by the 
legendary Camerata Salzburg. 

fado
do 16 apr | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Cristina Branco
Deze bekende Portugese fadiste staat 
bekend om het naadloos koppelen van 
traditie met vernieuwing van het genre. 
Ze zoekt hierbij de vrijheid in de muziek, 
maar wel met de emotionele diepgang 
van fado. 
The famous Portuguese fadista is 
known for the way she seamlessly 
connects tradition and innovation within 
the genre. Searching for freedom in 
music, she manages to also retain the 
emotional depth fado is known for. 

opera
za 30 mei | 21.00 | Grote Zaal
prisoner of the state
De beroemde New Yorkse componist 
David Lang presenteert een spectacu-
laire eigen interpretatie van Beethoven’s 
enige opera Fidelio. Met zijn drama-
tische enscenering en een imposant 
decor is dit een absolute aanrader.
Famous New York composer David 
Lang presents his spectacular personal 
interpretation of the only opera Beet-
hoven would write, Fidelio. The dramatic 
staging and the impressive set make 
this an absolute must-see. 

Vink je goede voornemens aan voor 2020: meer 
samen doen, er voor elkaar zijn, consuminderen en 
meer genieten van unieke momenten. Een mooie 
en bijzondere geste is je dierbaren verrassen met 
een Doelen concertcadeau. Neem de tijd voor de 
mooiste muziek, midden in de stad. Onze tips:

Stel je cadeau samen: dedoelen.nl/cadeau
De samen-korting is geldig t/m 31 december 2019 op een selectie concerten.



Tick your boxes of resolutions for 2020: more 
togetherness and looking out for one and other, 
downsizing our consumption and enjoying more 
unique moments together. A beautiful and special 
gesture could be surprising your loved ones with a 
Doelen concert voucher. Take your time for the most 
wonderful music, right in the middle of town.

50 violisten & 1-bit electronics © Maarten Laupman



de Doelen Studio

What started as a pilot, has 
become a regular stop in the 
city centre for a growing number 
of Rotterdammers: the Doelen 
Studio, the happy stage that 
welcomes all. 

Over a short period of time, the 
Studio has grown into an exciting 
place, smack bang in the middle 
of the city, with an ever changing 
and ever surprising programme. 
From dog photoshoots and clas-
sical music concerts to hip-hop 
showcases, Brexit films, silent 
book clubs and piano recitals: it’s 
all happening. And it will continue 
to happen here. 

Some sit down to work on 
their theses in the quiet of the 
afternoon, whereas others come 
to sing along during the popular 
karaoke nights. There’s crafting 
afternoons for kids, book launches 
by local authors, and introduc-
tions to concerts.

We’d love to welcome you in 
December for a cup of coffee and 
a chat. Keep an eye on Instagram 
for the December programme.

Dogparade 010 x Halloween Edition © Maarten Laupman

Openingstijden de Doelen Studio
woensdag t/m zaterdag van 12.00 tot 23.00 uur
zondag van 12.00 tot 18.00 uur
Check dedoelen.nl/studio voor extra openingstijden

    Volg ons @miekindedoelenstudio

Wat ooit begon als een pilot, is voor een 
groeiende groep Rotterdammers niet 
meer uit het centrum weg te denken; 
de Doelen Studio, het vrolijke podium 
voor heel Rotterdam.

De Studio is in korte tijd uitgegroeid tot 
een spannende plek, midden in de stad, 
met een steeds wisselend en verrassend 
programma. Van klassieke concerten 
tot hiphop showcases, pianorecitals, 
Brexit films, stille boekenclubs en honden 
photo shoots, van alles is de revue al 
gepasseerd. En zal dat blijven doen.

De een komt overdag om in alle rust 
aan haar scriptie te werken, de ander ‘s 
avonds om uit volle borst mee te zingen 
bij de populaire karaoke-nights. Er zijn 
knutselmiddagen voor kinderen, boek 
presentaties van lokale schrijvers en 
inleidingen van concerten.

We zien je graag in december voor een 
kopje koffie. Houd Instagram in de gaten 
voor het programma.



Rotterdams Philharmonisch Orkest

Het wereldberoemde verhaal ‘Het 
Zwanenmeer’ heeft alle elementen 
van een klassiek kerstsprookje: een 
boze tovenaar, een prins en een meisje 
dat in een zwaan verandert. Hoe 
loopt het verhaal af? Het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest speelt de 
bekende muziek van Tsjaikovski.

Kerstsprookje
Het Zwanenmeer (4+) 

The world-famous story of the 
Swan Lake has all the makings 
of a classical Christmas tale: 
an evil wizard, a prince, and a 
girl turning into a swan. How 
will this end? The Rotterdam 
Philharmonic Orchestra 
performs Tchaikovsky’s 
classic ballet.

Familieconcert Rotterdams Philharmonisch Orkest © Helénè van Domburg 



Sibelius festival
zo 1 | 14.15 | Grote Zaal
De late symfonieën
Rotterdams Philharmonisch Orkest
In zijn laatste symfonieën richt Sibelius de 
blik hemelwaarts o.l.v. dirigent Jukka- 
Pekka Saraste.

Sibelius Festival
zo 1 | 17.00 | Grote Zaal
YL Mannenkoor
Ervaar Sibelius’ ongekend mooie Finse 
koorrepertoire.

dans, modern klassiek
ma 2 | 20.15 | Grote Zaal
Songs of the universe
Is muziek een universele taal? Een unieke 
choreografie van Ton Simons & Marta 
Reig Torres op muziek van componist 
Matthew Whitall. Uitgevoerd door 
Codarts Dans. Dance and music as a 
universal language. A unique choreogra-
phy by Ton Simons & Marta Reig Torres. 
Music by Matthew Whitall, in collabora-
tion with Codarts Dance.

kids 3+
wo 4 | 14.15 | Jurriaanse Zaal
Sint Sing Along
Ook dit jaar komt Sinterklaas langs bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest met 
een nieuw avontuur.

modern klassiek
wo 4 | 20.30 | Laurenskerk
Et Lux van Rihm
Modern meesterwerk uitgevoerd door 
Huelgas Ensemble & Minguet Quartett, 
een topensemble van de oude muziek. 
Een must voor elke koorliefhebber. 
Modern masterpiece by first-rate early 
music ensemble. A must for all choir 
aficionados.

kamermuziek
vr 6 | 17.00 | Grote Zaal
Bartók en Brahms
Waar Brahms inspiratie vond in de muziek 
van Haydn, nam Bartók volksmuziek op 
uit de Balkan voor zijn nieuwe composi-
ties. Met Emanuel Ax en Lahav Shani op 
de piano en musici van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest.

orkest
vr 6 | 20.15 | Grote Zaal
Brahms met Emanuel Ax
Rotterdams Philharmonisch Orkest

Brahms’ eerste pianoconcert: voor de 
luisteraar een warm bad, voor de solist 
een krachttoer. 

orgel
za 7 | 13.00 | Grote Zaal
Symphonie Parisienne II
Stadsorganist Geert Bierling speelt 
negentiende-eeuwse Franse orgelcom-
posities, waaronder van Poulenc, Saint-
Saëns en Franck, die net zo rijk kunnen 
klinken als een symfonieorkest.

zondagochtendconcert
zo 8 | 11.00 | Grote Zaal
The Ramblers met 
Greetje Kauffeld
Bigbandmuziek met een moderne twist. 
‘Orchestra of the Centuries’ neemt het 
publiek mee op hits als: ‘Wie is Loesje’ en 
‘Weet je nog wel die avond in de regen?’.

orkest
zo 8 | 14.15 | Grote Zaal
Brahms met Emanuel Ax
Rotterdams Philharmonisch Orkest
> zie vr 6

orgel
zo 8 | 15.00 | Laurenskerk
Adventsconcert
Jos van der Kooy keert terug naar zijn 
geboortestad en speelt op het Laurens-
orgel muziek van barok tot nu. 

fado
zo 8 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Maria Emilia
Een van de grootste fadotalenten van dit 
moment mixt in haar gepassioneerde 
optredens het Portugese levenslied met 
traditionele Braziliaanse invloeden.
Fado with traditional Brazilian influences. 

tango
ma 9 | 20.15 | Grote Zaal
Tango Argentino
Eerbetoon aan de Argentijnse componist 
Piazzolla, die de tango verrijkt met 
elementen uit klassieke muziek, jazz en 
Zuid-Amerikaanse volksmuziek.

oude muziek
di 10 | 20.15 | Grote Zaal
Mariavespers van 
Monteverdi
Deze kleurrijke mix van oude, meer-
stemmige kerkmuziek wordt door de 

december



Nederlandse Bachvereniging zeer 
transparant en menselijk uitgevoerd o.l.v. 
de Vespers- autoriteit Andrew Parrott. 
A colourful mixture of early polyphonic 
church music by the Netherlands Bach 
Society.

kamermuziek
di 10 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Haydn, Mozart & Ligeti
Het Dudok Kwartet, op dit moment een 
van de beste Nederlandse strijkkwar-
tetten, speelt o.a. muziek van hun net 
uitgebrachte Haydn album. The Dutch 
first-class ensemble Dudok Quartert 
perform music off of their new record.
i.s.m. Kamermuziekvereeniging

klassiek, cross-over
wo 11 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Stand Up Bass
Dominic Seldis & James Pearson combi-
neren klassieke muziek en humoristische 
verhalen met uitstapjes naar jazz en 
tango. ‘Muzikaal entertainment van hoog 
niveau’, aldus het Parool. Dominic Seldis 
& James Pearson combine classical 
music with humorous storytelling and 
occasionally venture into jazz and tango.

modern klassiek
do 12 | 20.15 | Grote Zaal
Maria Mater Meretrix
Een muzikale reis door de eeuwen heen 
langs muziek geïnspireerd op Maria. 
Uitvoering: Camerata Bern, violiste Patricia 
Kopatchinskaja én sopraan Anna Prohaska. 
A musical journey through the ages, with 
music inspired by the figure of Mary. 

piano
vr 13 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Mozart, Beethoven & Say
De Turkse pianist en componist Fazil 
Say vindt inspiratie in poëzie, literatuur, 
klassiek, jazz en Turkse muziek. Op artis-
tieke wijze slaat hij een brug tussen oost 
en west. A cross-over between east and 
west by the Turkish pianist and composer 
Fazil Say.

orkest
vr 13 | 20.15 | Grote Zaal
Musical Meets Opera
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Van Mozart tot The Wiz, dit programma 
is genieten van het beste uit de opera 
en musical. Met Simone Kleinsma, Hila 
Fahima en Corinna Niemeyer.

jazz
vr 13 | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
CLOD!
Jazz bassist en componist Allessandro 
Fongaro experimenteert met de song-
writing stijl en het geluid van indierock. 
Jazz bassist and composer Allessandro 
Fongaro experiments with the singer-song-
writer style and the indie rock sound.
i.s.m. Jazz International

koor
za 14 | 14.00 | Grote Zaal
Deo Cantemus
Het jaarlijkse kerstconcert van Christelijk 
Gemengd Koor Deo Cantemus met het 
thema ‘Een Koning voor de wereld’.

pop
za 14 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Melanie Safka
Swing mee met the first lady of Wood-
stock! Samen met haar zoon en gitaar-
virtuoos Beau-Jarred brengt zij een ode 
aan het befaamde festival. 

orkest
za 14 | 20.15 | Grote Zaal
Musical Meets Opera
Rotterdams Philharmonisch Orkest
> zie vr 13

kamermuziek
zo 15 | 11.00 | Jurriaanse Zaal
Rosanne Philippens & 
friends
Ontmoet de nieuwe internationale toppers 
uit de klassieke muziek. Op het pro-
gramma Dvoráks Pianotrio en Francks 
Pianokwintet met meet & greet na afloop.
Meet our new international top talents in 
classical music.

zondagochtendconcert
zo 15 | 11.00 | Grote Zaal
DRI3MAN
Drie muzikale vrienden nemen je mee 
langs de mooiste close harmony-songs 
en nummers uit de West Coast uit de 
jaren ’70 en ’80.

klassiek
zo 15 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Het orgel de kerk uit!
De vijf mannen van Calefax, een klassiek 
blaasensemble met een pop mentaliteit, 
spelen bekende orgelwerken… zonder 
orgel! Wind ensemble Calefax performs 
famous organ works… without the organ!



koor
di 17 | 20.00 | Grote Zaal
Deo Cantemus
> zie za 14

soul
di 17 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Tina Turner Tribute
Swingend eerbetoon aan de ‘Queen of 
Rock, Soul and Pop’ Tina Turner door The 
Jazz Orchestra of the Concertgebouw en 
souldiva van eigen bodem Berget Lewis.
A swinging tribute to the Queen of Rock, 
Soul and Pop.

koor
wo 18 | 19.30 | Grote Zaal
Messiah van Händel
Muziek die je iedere kerst wilt horen. Het 
dramatische muziekstuk bestaat uit losse 
Bijbelteksten, die samen het dramatische 
en ontroerende levensverhaal van Jezus 
vertellen. Halleluja! 

familieconcert
do 19 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Brownie Dutch, 
Eric Vaarzon Morel & 
Allesandro Díaz
Geef dat kerstgevoel wat Spaanse zonne-
stralen mee! Het verhaal van Driekoningen 
wordt opnieuw verteld voor de hele familie.

orkest
do 19 | 20.15 | Grote Zaal
Weihnachtsoratorium
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Hartverwarmende muziek in de donkerste 
dagen van het jaar: Bachs Weihnachts-
oratorium. 

modern klassiek
vr 20 | 20.15 | Jurriaanse Zaal
Componistes in Nederland
De nieuwste muziek van vrouwelijke 
topcomponisten, inclusief een betoverend 
werk van de Iers-Amerikaanse Emma 
O’Halloran, uitgevoerd door het Doelen-
Ensemble. The latest music by first-rate 
female composers.

orkest
vr 20 | 20.15 | Grote Zaal
Weihnachtsoratorium
Rotterdams Philharmonisch Orkest
> zie do 19

orgel
vr 20 | 20.30 | Pelgrimvaderskerk
Kerstconcert met 
wijnproeverij
Stadsorganist Geert Bierling bespeelt 
drie soorten orgels. Met een heerlijke 
wijnproeverij verzorgd door wijnkoperij 
Domaine Z uit Delfshaven.

singer-songwriter
vr 20 | 20.30 | Eduard Flipse Zaal
FLOW Unplugged
Magische akoestische avond waarop 
jong talent het podium krijgt. A magical 
acoustic evening where young talent 
takes the stage.
i.s.m. Productiehuis FLOW

kids (2+)
za 21 | 14.00 & 16.00 | 
Eduard Flipse Zaal
Twinkel, Twinkel
Zie je die ster die daar bovenaan de 
hemel schittert? Ageeth de Haan vertelt 
het verhaal afgewisseld met kerstliedjes.

turkse pop
za 21 | 20.15 | Willem Burger Zaal
Göksel
De succesvolle Turkse popzangeres 
is niet bang om zich uit te spreken en 
probeert vrouwen eraan te herinneren 
dat echte schoonheid van binnen komt. 
The popular Turkish singer is not afraid to 
speak her mind and tries to remind women 
that true beauty comes from within.
i.s.m. Mystiek Productions

orkest
za 21 | 20.15 | Grote Zaal
De 9e van Beethoven
In aanloop naar het Beethoven-jaar 2020 
moet je zijn laatste symfonie met fenome-
naal slotkoor ooit live hebben gehoord. 
Uitgevoerd door Sinfonia Rotterdam & 
Octopus Kamerkoor. Beethoven’s last 
symphony, featuring a phenomenal choral 
finale, is an absolute must-hear.

zondagochtendconcert
zo 22 | 11.00 | Grote Zaal
White Christmas 
at de Doelen
Sfeervol, warm kerstconcert met het 
orkest Symphonic Friends o.l.v. 
Rien den Hartog. [uitverkocht]



kamermuziek
zo 22 | 12.00 | Jurriaanse Zaal
Bach met Stutzman
Nathalie Stutzmann dirigeert én zingt 
Bach samen met leden van het Rotter-
dams Philharmonisch Orkest.

orkest
zo 22 | 14.15 | Grote Zaal
Weihnachtsoratorium
Rotterdams Philharmonisch Orkest
> zie do 19

kids (AL)
zo 22 | 16.00 & 19.30 | Jurriaanse Zaal
Maestro Eric viert kerst
In de kerstspecial van Maestro Eric gaan 
we terug in de tijd. Naar de tijd dat Eric 
nog geen Maestro was, maar gewoon op 
school zit en een beugel draagt.

oude muziek
zo 22 | 20.15 | Grote Zaal 
Grootste Mis voor 
Eerste Kerstdag
Kom alvast in de kerststemming met deze 
mis van Praetorius, uitgevoerd door de 
grootheden uit de oude muziek: Gabrieli 
Consort & Players o.l.v. Paul McCreesh. 
Get yourself in the Christmas mood with 
this mass by Praetorius. 

koor
ma 23 | 20.15 | Grote Zaal
Het ultieme kerstconcert
Moderne en traditionele kerstliederen 
wisselen elkaar af, met soliste Mariska 
van Kolck, trompettist André Heuvelmans 
en het Westlands Mannenkoor.

iraanse pop
wo 25 | 20.15 | Grote Zaal
Googoosh & Martik 
Live in Concert
Twee legendes uit de Iraanse popmuziek 
zijn na 40 jaar weer samen op één podium 
te bewonderen. Two legends from Iranian 
pop music are reunited on stage after 
40 years.

koor
do 26 | 10.30 | Grote Zaal
Vox Jubilans
Vol passie zingt het koor kerstliederen en 
de première van het kerstoratorium ‘Op 
weg naar het licht’ van Johan Bredewout.

piano
do 26 | 15.00 | Jurriaanse Zaal
‘Chopin meets Debussy’
De internationaal erkende pianiste Eliane 
Rodrigues interpreteert als geen ander de 
muziek van Chopin en Debussy.

koor
vr 27 | 13.30 | Grote Zaal
Eindejaarsconcert
Grootse afsluiting van 2019 door het 
Groot Reformatiekoor, Groot Nederlands 
Mannenkoor & Groot Nederlands Kinder-
koor & Jong Mannenkoor Salomo 2019 af.

koor
vr 27 | 19.30 | Grote Zaal
Traditioneel Eindejaar- en 
Jubileumconcert HJK 10
Een enorm concert met wel 350 leden 
van het Hollands Jongerenkoor 10 en 
200 leden van het Groot Samengesteld 
Nederlands Mannenkoor. [uitverkocht]

kids 4+
za 28 | 14.15 & 16.00 | Grote Zaal
Het Zwanenmeer
Rotterdams Philharmonisch Orkest
Het wereldberoemde verhaal van ‘Het 
Zwanenmeer’ wordt door het orkest tot 
leven gebracht.

piano
za 28 | 20.30 | Grote Zaal
Canto ostinato
Laat je meevoeren met deze hypno-
tiserende ‘luistertrance’ op 4 piano’s 
door componist Simeon ten Holt. Met 
Maarten van Veen, Saskia Lankhoorn, 
Guy Livingston en Sara D’Agostino. Let 
yourself be carried away by this hypnotic 
auditory trance by composer Simeon ten 
Holt, performed by four pianos.

kids 4+
zo 29 | 14.15 & 16.00 | Grote Zaal
Het Zwanenmeer
Rotterdams Philharmonisch Orkest
> zie za 28

dance
di 31 | 21.00 | Willem Burger Hal
NYE - Blowing Bubbels
‘Drie, twee, een… HAPPY NEW YEAR!’ 
Op de marmeren vloeren van de Doelen 
dansen we op 31 december het nieuwe 
jaar in. 

check dedoelen.nl for updates!



Stay in touch!
See you @dedoelen & 
share your pictures #dedoelen

Tickets & info:
www.dedoelen.nl
+31 10 217 17 17
Schouwburgplein 50, Rotterdam

Concertgebouw, poppodium, 
festivalhart, congresruimte, 
bruisende hotspot én karakter-
vol rijksmonument in het hart 
van Rotterdam.


