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Vincent de Kort eerste Nederlandse 
dirigent in Bolsjoj-theater Moskou 
Legendarische Vladimir Vasiliev ensceneert Hohe Messe  
 

17/3/2015 - De legendarische Russische balletdanser, choreograaf en ex-directeur van het 
Bolsjoj-theater Vladimir Vasiliev viert zaterdag 18 april zijn 75e verjaardag met een 
galavoorstelling in één van de grootste operahuizen ter wereld: het Bolsjoj-theater in Moskou. 
Speciaal voor deze gelegenheid maakte hij op de Hohe Messe van Johann Sebastian Bach een 
voorstelling met muziek, dans en theater. Vasiliev vroeg de Nederlandse dirigent Vincent de 
Kort de voorstelling te dirigeren. De Kort maakt hiermee zijn debuut in het Bolsjoj-theater en is 
de eerste Nederlandse dirigent ooit die deze eer te beurt valt. De uitverkochte voorstelling 
wordt bijgewoond door een scala aan celebrities. 
 

Voor Vladimir Vasiliev is de Hohe Messe hét Gesamtkunstwerk waarin de kunstdisciplines muziek, 
ballet, theater en vormgeving samenkomen. Zijn leven lang al wordt hij geïnspireerd door Bach. Niet 
echt publiekelijk want Rusland kent geen Bach-traditie zoals wij die kennen in het Westen. Vanaf 18 
april echter mag de wereld het weten. Vasiliev noemt de voorstelling Dona nobis pacem: geef ons 
vrede. De voorstelling is een ode aan het leven, aan de liefde en aan de mensheid. Gebaseerd op wat 
hij noemt het ultieme spirituele meesterwerk, van alle tijden en voor alle culturen en religies: de Hohe 
Messe.  
 

Vladimir Vasiliev behoort tot de grootste balletdansers die Rusland ooit heeft voortgebracht. Nog 
steeds betekent hij veel voor de internationale balletwereld. Zo richtte hij balletscholen op in de 
sloppenwijken van Brazilië. De eerste talenten van die school bestormen nu de wereldpodia. 
 

Stijl 
“Het niveau van de Russische zangers en musici is indrukwekkend hoog”, vertelt De Kort. “Hun stijl 
van musiceren is echter vooral gericht op een klank die past bij het grote Russische repertoire, vol 
passie en drama, Tsjaikovski en Prokofiev zitten in hun bloed. Voor Bach ga ik op zoek naar een meer 
soepele en slanke klank, met minder vibrato ook. Dat is zowel voor hen als voor mij de grote 
uitdaging.”  
 

Vincent de Kort 
De carrière van Vincent de Kort, die zich vooral in het buitenland afspeelt, neemt op het moment een 
hoge vlucht. Eerder dit seizoen maakte hij, op uitnodiging van Valery Gergiev, zijn debuut bij dat 
andere beroemde Russisch operahuis: het Mariinski Theater in Sint-Petersburg. Tevens dirigeerde hij 
de Royal Swedish Opera, de Semperoper Dresden, de Scottish Opera en de operahuizen van Leipzig, 
Johannesburg, Tokyo, Vilnius en Bern. Hij stond op de bok bij onder meer het Gewandhausorchester 
Leipzig, de Staatskapelle Dresden, de Oslo Philharmonic en de Brussels Philharmonic. In eigen land 
werkte hij met het Nederlands Philharmonisch Orkest, het Residentie Orkest en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest. Vincent de Kort studeerde bij Ed Spanjaard, vervolgens bij Mariss Jansons in 
Oslo en Ilya Musin (leraar van Gergiev) in Sint-Petersburg. Tijdens zijn studie was hij assistent van 
Bernard Haitink, Gennady Rozhdestvensky en William Christie. Kijk ook op www.vincentdekort.com. 
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Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u contact 
opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar: telefoon 06-52 626 907, email 
info@nieuwsmakelaar.nl. 
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