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Antonio Vivaldi (1678-1741) is een componist die tegenwoordig vooral bekend is van zijn 
orkestmuziek. De enige werken die tijdens zijn leven, voornamelijk in Amsterdam, gedrukt 
werden zijn ongeveer 40 sonates en 100 concerten. Vivaldi componeerde echter ook vocale 
werken, zoals opera’s, cantates, motetten en oratoria. Hij was tijdens zijn leven zeer succesvol 
met zijn opera’s. In de jaren dat hij opera’s schreef (1713-1739) brachten theaters in Venetië 
meer werken van Vivaldi op de planken dan van welke componist dan ook. Vivaldi’s roem bleef 
gelukkig niet beperkt tot zijn eigen stad en land. Vivaldi claimt zelf 94 opera’s te hebben 
geschreven. Er zijn echter slechts 50 opera’s waarvan bekend is dat ze door hem werden 
gecomponeerd. Hiervan is slechts van 20 opera’s de partituur bewaard gebleven. 
 
De Milanese uitgeverij Ricordi heeft 2 Vivaldi Albums uitgebracht met daarin ieder 12 aria’s. 
Het ene album bevat aria’s voor sopraan. Het andere album aria’s voor contralto. Beide 
bundels vormen een bloemlezingen uit Antonio Vivaldi's overgebleven muziek voor 
muziektheater. De bundels bevatten samen vierentwintig muzikale drama's, drie serenades 
en een groot aantal losse aria's. 
 
Beide delen bestaan zoals gezegd uit twaalf werken die verschillen wat betreft sfeer en 
karakter. Zij illustreren een breed scala aan stijlen en dramatische situaties. De aria’s zijn in 
chronologische volgorde gerangschikt, om zo een optimale dwarsdoorsnede van Vivaldi’s hele 
(opera)oeuvre te geven. 
 
 

Selectie voor sopraan 
• Misero spirto mio (Ottone in villa) 
• Ah, fuggi rapido (Orlando furioso) 
• Se correndo in seno al mare cArmida al 

Campo d’Egitto) 

Selectie voor contalto 
• Frema pur, so lagni Roma (Ottone in 

villa) 
• Anderò, volerò, griderò (Orlando finto 

pazzo) 



• Fra catene ogn’or penando 
(Scanderbeg) 

• Amato ben, ti sei la mia Speranza (La 
verità in cimento) 

• Quel augellin che canta (La Silvia) 
• Senti l’aura che leggiera (Il Giustino) 
• Un Gardo, oh Dio (Motezuma) 
• Sperai vicino il lido (Lucio Vero) 
• Siam navi all’onde algenti (L’Olimpiade) 
• Ombre vane, ingiusti orrori (La Griselda) 
• Se mai sento spirarti sul volto (Catone in 

Utica) 

• D’un bel viso in un momento 
(L’incoronazione di Dario) 

• L’innocenza sfortunata (La Candace) 
• Se fido rivedrò (Medea e Giasone) 
• Ho nel petto un cor sì forte (Il Giustino) 
• Cor mio, che prigion sei (L’Atenaide) 
• Se lento ancora il fulmine (Argippo) 
• Vincerà, l’aspro mio fato (Simiramide) 
• Quel rossor ch’in volto miri (Motezuma) 
• Gemo in un punto e fremo 

(L’Olimpiade) 

 
 

 

 

Opnamen van opera’s van Antonio Vivaldi zijn te beluisteren via 
Spotify. Klik voor fragmenten op onderstaande links: 
• https://open.spotify.com/album/5VYu21SHlUTsgSrGfYtsT0?si

=gqGj_Z6zRJe4bIXGJBVERw 
• https://open.spotify.com/album/0uybWPqPTq6Nh3iC1J5d4h?

si=ducTuKE4Q7uGNMWuslrkwg 
• https://open.spotify.com/album/0MdABjR5rwE4RyjgYFicCx?si

=cwYZpzOnR5SbHNU8wBZ87A  
 

 
 

 

Opnamen zijn tevens te zien en te beluisteren via YouTube: 
• Ottono in villa: https://youtu.be/YGRrHyCvdM4  
• Orlando furioso: https://youtu.be/FNnht2vDkEU 
• Orlando finto pazzo: https://youtu.be/dG9bhOgZM2w  
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Deze bladmuziek is verkrijgbaar via de KCZB: 

muziekhandel@kczb.nl 
KCZB-leden kunnen daarbij gebruik maken van hun muziekbudget. 

 
 


