De oplossingen van de muziekquiz in Intrada maart 2021 zijn:
1. Welke in Rotterdam geboren 18e-eeuwse componist speelde enige tijd viool in het orkest van
Georg Friedrich Händel in Londen? A. Pieter Hellendaal
2. Wolfgang Mozart stapte op 11 september 1765, samen met vader Leopold en zus Nannerl, op
een trekschuit in Delfshaven om naar Den Haag te vertrekken. Hij zou daar optreden aan het
stadhouderlijk hof. Hoe oud was hij toen? B. 9 jaar
3. Op 1 december 1853, voor een hotel aan de Rotterdamse Boompjes, werd een beroemd
muzikaal paar door een enthousiaste menigte toegezongen nadat het een succesvol concert
achter de rug had. Om welk echtpaar ging het? B. Clara en Robert Schumann
4. ‘Een merkwaardig origineel land, Holland’, schreef een Scandinavische componist en pianist
nadat hij in 1883 en ’84 voor het eerst Nederland had bezocht. Hij trad onder meer op in
Rotterdam, waar zijn muziek zeer goed werd ontvangen. Wie was hij? C. Edvard Grieg
5. Op 10 juni 1918 richtte een drietal musici het Genootschap van Beroepsmusici tot onderlinge
Kunstbeoefening op. Later zou dit worden omgedoopt tot Rotterdams Philharmonisch Orkest.
Klarinettist/saxofonist Meijer Wery en dirigent Willem Feltzer waren twee van de drie. Welke
violist was de derde? A. Jules Zagwijn
6. Tussen 1930 en 1947 werd het Rotterdams Conservatorium geleid door een van Nederlands’
bekendste componisten, tevens gevreesd muziekcriticus. Wie? B. Willem Pijper
7. In 1935 werd de Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest opgericht. Een
van de oprichters was een destijds zeer geliefde dirigent. Wie was hij? B. Eduard Flipse
8. Het 125-jarig bestaan van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Toonkunst wordt in
1954 gevierd met een reusachtig concert in Ahoy. Deelnemers zijn o.a. elf koren en twee
orkesten, waaronder het RPhO, voor 10.000 dolenthousiaste bezoekers. Welk werk werd er
uitgevoerd? A. Achtste Symfonie van Mahler

9. In oktober 1981 was een Poolse componist ‘composer in residence’ in Rotterdam. Hoogtepunt
van zijn verblijf was een concert waarin hij het RPhO dirigeerde in een aantal van zijn werken.
Wie was hij? A. Krzysztov Penderecki
10. Welke cabaretier dirigeerde op 18 mei 1967 het RPhO in een feestelijk concert ter gelegenheid
van het eenjarig bestaan van De Doelen? C. Toon Hermans
11. Voormalig artistiek leider Kees Hillen was befaamd om zijn talent in het bedenken van bijnamen.
Hoe werd hij zelf genoemd? C. Grote smurf
12. Soms verlaten musici ons orkest om elders een nieuwe loopbaan te starten, bijvoorbeeld als
directeur of dirigent. Welke dirigent maakte vroeger deel uit van onze houtblazers-sectie?
B. Kasper de Roo

13. Het Gergiev Festival begon ooit onder de naam van een multinational als hoofdsponsor. Welke
was dat? A. Philips
14. Wie heeft ooit pionierswerk verricht als eerste medewerker educatie? B. Andrea Vermeulen
15. Welk muziekwerk stond centraal in de educatieve dvd-rom ‘Uitnodiging voor een Concert’?
C. Schilderijententoonstelling van Moessorgski
16. Toen Yannick als chef-dirigent aantrad ging hij meteen met het orkest op tournee naar Azië met
ook een Nederlands stuk op het programma. Wie was de componist? C. Otto Ketting
17. Musicoloog Kees Wisse is een van de vaste inleiders bij concerten van het RPhO. Ooit was hij zelf
werkzaam bij het orkest en wel als: C. Bibliothecaris
18. Voordat hij een orkest ging dirigeren was Lahav Shani enige tijd instrumentalist in een Israëlisch
jeugdorkest. Welk instrument bespeelde hij daar? A. Contrabas
19. In 2017 maakte een prominente Nederlandse violiste haar debuut met het RPhO met Mozart’s
Vijfde Vioolconcert, te weten: C. Rosanne Philippens
20. Op 5 juli 2019 verzorgde het RPhO een concert op de Tweede Maasvlakte met een beroemde
Amerikaanse popband. Welke? B. The Beach Boys
21. In december 2020 namen wij alle symfonieën van Beethoven op in huiskamerformaat. De Vijfde
symfonie werd gespeeld door 15 koperblazers en: C. Pauken
22. Op 7 januari 2021 speelde het orkest “Happy Birthday” voor de 32e verjaardag van Lahav Shani.
Dit filmpje was o.a. op Facebook te zien en leverde veel felicitaties op voor onze chef-dirigent.
Wie dirigeerde dit ‘verjaardagsfeestje'? B. Wayne Marshall
23. Welke Rotterdamse burgemeester dirigeerde nooit het Rotterdams Philharmonisch Orkest?
C. Gerard van Walsum
24. ‘Ik had een heel ander beeld van deze man: streng, cynisch, onverbiddelijk. Maar eigenlijk is hij
veel milder dan ik had gedacht.’ Over welke gastdirigent zei onze concertmeester Gerard
Hettema dit in 1982? A. Antal Dorati
25. In augustus 1997 speelden we Vivaldi’s Concert in g voor twee cello’s. Een van de twee solisten
was onze eigen Marien van Staalen; wie nam de andere solopartij voor zijn rekening? B. Bobby
McFerrin, die zijn partij zong
26. Voorafgaand aan een optreden in Rotterdam bracht de roemruchte rockband The Libertines in
2002 een incognito bezoek aan een van onze filmconcerten. Wat stond er op het programma?
C. ModernTimes

