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‘Voor kinderen leuk en spannend
voor volwassenen muzikaal een genoegen’

Rosa de Vries | Publieksenquête Roodhapje
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ACTIVITEITENPLAN HOLLAND OPERA

2.1 MISSIE, VISIE EN PROFIEL
Statement
De jeugdpodiumproducenten in de BIS verdienen een meer pluriforme samenstelling door toevoeging van dans, muziek,
poppenspel en opera. Holland Opera (HO) heeft als operagezelschap de kwaliteiten, de infrastructuur en last but not least
de specifieke kennis van muziekeducatie in huis om te functioneren binnen het kader van de culturele
basisinfrastructuur, artikel 3.9 jeugdtheater.

Missie
HO wil tot de ziel van haar jonge en brede publiek doordringen
met opera die ontroert en betovert, die toegankelijk en actueel
is en maatschappelijk relevante onderwerpen centraal stelt.

WAARDERING PERS
(NRC, VK, TROUW, THEATERMAKER)
22 RECENSIES 2013 - 2015

De voorstellingen, waarin oude verhalen worden verbonden
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met de huidige tijd, dagen de bezoeker uit met geavanceerde
muzikale arrangementen. Dit doet HO vanuit de overtuiging dat
de universele taal van muziek het idee en het beeld verdiept
en uitdaagt, waarmee het gezelschap mensen wil prikkelen tot
kijken, luisteren en communiceren. Op die manier werkt HO aan
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een leefbare en harmonieuze wereld.

Visie en artistieke drijfveer
Met een aanbod dat een breed en divers publiek aanspreekt
wil HO nieuwe opera’s bij jong en oud onder de aandacht bren-

14

gen, uitgevoerd door jonge zangers voor wie specifiek werk is
gecomponeerd. Verdere ontwikkeling van de jeugdopera en
talentontwikkeling vindt HO belangrijk. De diversiteit in het
werk streeft HO ook na in cross-overs in stijlen en combinaties
met andere disciplines.
5 sterren | 3

3 sterren | 4

4 sterren | 14

2 sterren | 1

Door schoolvoorstellingen te spelen bereikt het gezelschap een
diversiteit aan leerlingen die anders nooit naar opera gaan. HO
wil hiermee een brug slaan tussen rijk en arm en ook tussen
culturen.

kracht van HO is de constant hoge kwaliteit van de voorstellingen, die wordt weerspiegeld in het enthousiasme van publiek,

Profiel

pers en vakgenoten.

HO maakt sinds 1994 opera voor kinderen vanaf 6 jaar. Het
gezelschap onderscheidt zich binnen het jeugdmuziektheater

De artistieke spil vormen regisseur Joke Hoolboom en dirigent

door het uitbrengen van volledig nieuwe, doorgecomponeerde

en zanger Niek Idelenburg, vaak bijgestaan door decorbouwer

opera zoals de klassieke operatraditie die kent, gezongen door

Douwe Hibma, geluidsontwerpers Paul Jeukendrup en Tom Ge-

klassiek geschoolde zangers, maar ingebed in het nu en ge-

lissen en lichtontwerper Maarten Warmerdam. Komende periode

bruikmakend van cross-overs van alle hedendaagse stijlen. Een

investeert HO in 2 jonge regisseurs en 2 jonge choreografen.
ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020
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‘Fantastisch met het geluid via de koptelefoon,
de moderne muziek samen met de muziek van
het orkest. Het gebruik van de hele garage,
de kostuums, de prachtige stemmen! Echt alle lof!

A. Koeman,
publieksenquête Orfeo Underground
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De jeugdproducties worden in de eigen speellocatie de Vee-

belangrijke rol en er zijn plannen met DOX en De Stilte (zie

rensmederij in Amersfoort ontwikkeld en gespeeld en ingebed

inhoudelijke keuzes 2.2). Interessante verbindingen worden

in het educatieve traject: Muziek Xpress (zie 2.3). Daarnaast

gelegd met Opera Zuid en Het Houten Huis. Het Residentie

worden de voorstellingen landelijk gespeeld als reguliere voor-

Orkest voert samen met HO een nieuw werk uit van Willem

stelling of besloten schoolvoorstelling in het theater.

Jeths. Ook blijft er aandacht voor participatie met (kinder)
koren en dansgroepen uit de regio, zoals met het Amersfoorts

‘Ich nehme heute Kontakt zu dir auf wegen Romeo &
Zehila. Mir gefällt das Stück sehr gut. Sehr schöne Musik
und auch ein richtig gutes Libretto. Ich finde ihr habt das
auch sehr schön umgesetzt. Wie schon bei Rothappje und
auch 4Musketiers bin ich sehr beeindruckt von der hohen
musikalischen Qualität eurer Arbeit, die sich mit einer sehr
an der Lebenswelt des Publikums orientierten inhaltlichen
Ausgestaltung der Geschichte verbindet. Chapeau! Ich
freue mich sehr, dass ich euch nun kenne!’

Andrea Gronemeijer,
intendant Nationaltheater Mannheim
HO brengt jaarlijks een grootschalige opera op een bijzondere

Jeugd Orkest.

Educatie
Belangrijke middelen om jong publiek warm te maken voor
opera zijn vakoverschrijdende interactieve educatieprojecten
rondom voorstellingen. Die zetten de kinderen en leerkrachten aan tot nadenken over de thema’s en de muzikale
invulling. HO biedt scholen intensieve en minder intensieve
programma’s aan en ontwikkelt nieuwe educatieprojecten
waarin leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Hoe
intensief een traject ook gevolgd wordt, alle scholen werken
in ieder geval met het gestreamde educatiemateriaal dat HO
rond opera’s aanlevert.

locatie. Ook hier gaat het om nieuwe composities of bestaande
opera’s in een nieuwe context. Deze locatieopera’s bereiken

Beleidsontwikkeling

naast operaliefhebbers, middelbare scholieren, jongeren die

Tot 2013 was de tendens: meer voorstellingen produceren,

de drempel van het theater te hoog vinden en mensen die zich

meer inkomsten genereren, meer publiek trekken. Ook het re-

aangetrokken voelen tot avontuurlijke ervaringen. Uit enquêtes

aliseren van de eigen locatie, de Veerensmederij in Amersfoort

blijkt dat 25% van de volwassenen die deze opera’s bezoeken

was een belangrijke ambitie. Deze werd in 2010 opgeleverd en

later met hun kroost bij de jeugdopera’s te vinden zijn.

geopend door prinses Máxima.

‘Ik heb genoten van de prachtige zang, maar ook van de
prachtige kostuums van de doden uit het dodenrijk, de
mooie vondsten bij de enscenering, het luchtige begin door
een dj in te schakelen die de muziek van Monteverdi toegankelijker maakt bij ook het jongere publiek. Mijn zoon
van 17 was laaiend enthousiast!’

Dhr. Schurink
publieksenquête Orfeo Underground

Vanaf 2013 is de behoefte aan verdieping prominent. Niet
meer, maar beter is het adagium. Keuzes voor producties,
samenwerking, medewerkers, educatie en talentontwikkeling
zijn aangescherpt. De efficiëntie is vergroot dankzij een geslaagd reprisemodel waarbij succesvolle kerstvoorstellingen
later op tournee gaan.
HO, dat in 2009 vanwege de herziening van het systeem van
meerjarensubsidie doorschoof van het ministerie van OCW
naar het Fonds Podiumkunsten (FPK), vroeg in 2012 opnieuw

Samenwerken

aan bij het FPK. Het advies was positief, maar het budget niet

Samenwerken met andere makers, organisaties en disciplines

toereikend. De aanvraag werd in 2015 alsnog gedeeltelijk

is de kracht van deze kleine organisatie en leidt tot verrassen-

gehonoreerd.

de combinaties en onverwachte synergiën.
De komende periode verdiept HO de samenwerking met

Meer dan voorheen werd steun gevraagd - en ontvangen - van

bestaande partners zoals het Nederlands Blazers Ensemble

vele private en publieke fondsen en sponsoren. De gemeente

en legt tal van nieuwe verbindingen. Dans speelt hierbij een

Amersfoort was een constante steun.
ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020
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‘Ontroerend is het slotbeeld: een meeuw vliegt over, naar de zee. De ontroerende suggestie is dat de moeder niet meer leeft. Natuurlijk, daarom mag hij geen telefoon aannemen
als zijn moeder belt. Zij belt namelijk niet. Zij is een vogel van de zee. De zangers, die ook
kundig piano spelen, en de slagwerkmuziek gaan met elkaar een fraaie synthese aan.’

De Theaterkrant/Kester Freriks
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de Toverpiano

Talentontwikkeling

HO ontwikkelt de Veerensmederij tot een inspirerende ont-

HO zet zich in voor de doorontwikkeling van het genre opera.

moetingsplaats voor professionals en amateurs, buurt- en

Nieuwe opera’s komen tot stand door opdrachten te verstrek-

stadgenoten, jong en oud. Het gezelschap draagt bij aan een

ken voor composities en libretti. Kennis over dit specifieke

hechtere samenleving en een breder draagvlak voor cultuur

genre wordt ontwikkeld en overgedragen aan de nieuwe ge-

door hen te betrekken bij de organisatie en programmering.

neratie makers.

Ruim 70 vrijwilligers vormen een hechte achterban van HO, zij
verrichten hand-en-spandiensten bij de opera’s en zijn ambas-

Talentontwikkeling is voor HO altijd vanzelfsprekend geweest.

sadeurs voor de voorstellingen.

Het gezelschap begeleidt jonge vocale en instrumentale

HO verstevigt, mede door deze grote groep vrijwilligers, de

talenten tijdens of na hun opleiding. Jonge regisseurs en

banden met het netwerk in de stad.

choreografen krijgen de kans om ervaring op te doen. HO
werkt hierbij samen met opleidingen, gezelschappen en en-

Amateurs worden actief betrokken bij het maakproces, door

sembles en heeft daardoor een belangrijke plek in de keten

mee te denken over repertoirekeus of haalbaarheid van de

van talentontwikkeling. (zie 2.2)

stukken en over marketing. Belangrijk gevolg is dat hun achterban de voorstellingen komt bezoeken.

Maatschappelijk betrokken
HO heeft de rol van aanjager in het culturele hart van de
Wagenwerkplaats, te midden van diverse andere creatieve
ondernemingen. Dit NS-terrein, waar vroeger de treinen gerepareerd werden, ligt achter station Amersfoort. Het gezelschap
en het eigen theater de Veerensmederij zijn belangrijke culturele visitekaartjes van de stad Amersfoort, die HO met ingang van
1 januari 2017 in de lokale basisinfrastructuur opneemt.

“Dit is waarom we in Amersfoort trots zijn op HO. Hoge
kwaliteit muziek, spel en dans, een gezelschap dat haar
talent en creativiteit tot het uiterste benut om bijzondere
voorstellingen te brengen. Daarbij gaat ze vaak op reis
vanuit haar mooie thuisbasis in Amersfoort; de wijde
wereld in.”

Lucas Bolsius, burgemeester Amersfoort

ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020
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2.2 ACTIVITEITEN 2017 - 2020
“Lastig genre, jeugdopera. Zingen met een geschoolde
stem over grote drama’s – krijg je kinderen daarmee
zomaar om voor de ultieme mengvorm van theater, zang
en instrumentale muziek? De onder ideeën zwaar doorbuigende productie van Hansel und Gretel bij de Nationale
Opera bewijst hoe moeilijk dat is. Maar het kleine Holland
Opera – sinds 2010 in Amersfoort gevestigd als het eerste
echte jeugdoperahuis in Europa – heeft er zijn specialiteit
van gemaakt en snijdt in de swingende voorstelling Roodhapje opnieuw de wetten van het genre slim toe op wat
kinderen aanspreekt.”

Mischa Spel, NRC

man, Chiel Meijering, Jonathan Dove en Oene van Geel. Allen
zijn beproefde componisten voor de zangstem. Ze kenmerken
zich door een eigen idioom, met verschillende combinaties van
muziekstijlen, van klassiek tot pop, rock, jazz en wereldmuziek.
HO ontwikkelt zich door met nieuwe samenwerkingspartners
zoals het Residentie Orkest en het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) en jonge talenten van het Amersfoorts Jeugd Orkest
en het Nationaal Jeugd Orkest te werken. En bouwt daarmee
haar eerdere werk met voor de gelegenheid samengestelde
ensembles uit.
In eerdere Kunstenplannen werkte HO al aan de ontwikkeling
van de bewegingstechnieken van de zangers, in de volgende

Inhoudelijke keuzes

periode wil het gezelschap dit intensiveren door bij ieder pro-

Actuele opera’s worden ontwikkeld vanuit jeugdliteratuur, klas-

ject een choreograaf in te zetten. Met professionele dansers

siek repertoire (Shakespeare, Tjechov) en klassieke mythologie.

van gezelschappen als DOX en De Stilte wordt samengewerkt

Oude verhalen met een bewezen kracht en rijke inhoud liggen

om cohesie te bewerkstelligen tussen beweging en zang.

aan de basis, met actuele thema’s die aan het denken zetten:
volwassen worden, jezelf zijn, invloed van de massa op het

Talentontwikkeling jonge zangers

individu en de onmacht die daarmee gepaard gaat.
‘Zangers zijn musici, geen acteurs, maar moeten geDe libretti worden geschreven door Imme Dros, Karen van

loofwaardig overkomen. Zangers hebben andere tools

Holst Pellekaan, Joke van Leeuwen, Carel Alphenaar, Simon

nodig dan acteurs. Een acteur vertrekt vanuit de tekst.

van der Geest en Pieter van de Waterbeemd. Schrijvers met

Zijn personage en richting onderzoekt hij tijdens het repe-

een goede pen voor de verdichting die een libretto nodig heeft.

titieproces, samen met de regisseur. Een zanger vertrekt

Zo bestaat een tekst voor een toneelvoorstelling van een uur

vanuit de muziek, de componist heeft de rol al grotendeels

uit ongeveer 60 pagina’s en telt een libretto meestal niet meer

ingevuld. Een woedearia of een stuk in mineur geeft lading

dan 20 pagina’s. Muziek heeft meer tijd nodig en vertelt zelf

aan de scène. De componist kiest het stemtype voor een

ook het verhaal.

rol, niet de zanger of de regisseur. Pas als een zanger zijn
noten beheerst, kan de regisseur aan het werk. HO wil

Het aanbod van HO is onderscheidend omdat het nieuwe

jonge makers dit proces graag laten ervaren.’

volledig doorgecomponeerde opera’s betreft. Niet alleen qua

Joke Hoolboom, regisseur HO

thematiek van de opera’s staat HO midden in de wereld van nu,
maar ook wat betreft de keuze van de componisten. Het zijn
makers die het hedendaagse idioom niet schuwen, simpelweg

Bij HO kunnen jonge zangers vlieguren maken dankzij het –

omdat we nu leven.

zeker naar operamaatstaven – grote aantal speelbeurten.
Voor hen is werken met andere disciplines een verrijking.

In de komende jaren wil HO opdrachten geven aan of werk

Ze kunnen bij HO partijen zingen die speciaal voor hun stem

uitvoeren van Willem Jeths, Richard Ayres, Steven Kamper-

gecomponeerd zijn.
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In het kader van talentontwikkeling bij Opera Zuid heeft inten-

Ze hanteert een heldere groteske beeldtaal en heeft een eigen-

dant Miranda van Kralingen een huisensemble opgericht van

tijdse, muzikale visie op theater maken.

jonge zangers die de kans krijgen belangrijke rollen te zingen.

Bram Jansen studeerde in 2012 af aan de Toneelacademie

In 2017 en 2019 geeft HO zangers uit dit ensemble rollen in

Maastricht en won de Breakthrough Award in St. Petersburg

Kleine Zeemeermin en De Krekel. Hiermee krijgt HO de kans om

met Kijken naar Julie, dat hij situeerde in een van het publiek

te werken met jonge talenten en biedt Opera Zuid haar jonge

afgesloten ruimte, waardoor hij de nadruk legde op de fysieke

zangers gemiddeld 40 HO-voorstellingen. De zangers krijgen

interactie tussen de spelers.

een grotere verantwoordelijkheid dan bij ‘grote’ producties: ze
staan zonder dirigent met een klein instrumentaal ensemble de

Jonge choreografen

hele voorstelling op het toneel, werken met moderne muziek en

Ook voor de choreografieën heeft HO 2 jonge makers uitgeno-

spelen voor grote groepen kinderen en jongeren.

digd. Zij zullen bij meerdere opera’s betrokken zijn.
Ryan Djojokarso studeerde in 2008 af aan Codarts in Rotter-

Jonge regisseurs
‘Ik wil proberen om een opera voor kinderen te maken! Het

dam. Hij is een van de nieuwe choreografen van dansgezelschap
DOX.

is een andere kunstvorm met andere werkwijzen, tradities,
beperkingen, mogelijkheden en middelen. Ik verheug me

Choreografe Jenia Kasatkina is in 2009 afgestudeerd aan

erop om mijn tanden erin te zetten. En ik ben ontzettend

Codarts. Zij maakte deel uit van het ensemble van De Stilte. HO

dankbaar dat ik dit bij Holland Opera mag doen, dat zo

werkte eerder met haar bij Orfeo Underground en The Day After.

veel ervaring heeft binnen dit vakgebied. Ook vind ik het
prettig om niet op te grote schaal te beginnen, ik moet

Stages

uitzoeken en oefenen en Holland Opera lijkt me perfect

HO werkt samen met opleidingen:

hiervoor. Hopelijk kunnen we de komende jaren elkaar iets
bieden wat ons allebei verder brengt. ‘

Maren Bjørseth, regisseur

Het regisseren van opera is een aparte tak van sport. Een
regisseur moet in beelden kunnen denken, groot kunnen vormgeven, muzikaal zijn, met zangers kunnen werken en niet louter

••
••
••
•

Conservatorium Utrecht
Conservatorium Den Haag
Theaterschool Maastricht
ROC Midden Nederland
Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam
Mediacollege Amsterdam
ArtEZ Arnhem en Zwolle

gericht zijn op tekst en rekening houden met de relatief korte
spanningsboog van het huidige publiek.
HO heeft 2 jonge inspirerende regisseurs uitgekozen, zij worden uitgenodigd voor het regisseren van 2 opera’s en een van
hen voor het voeren van een co-regie. Zo blijft het niet bij een
incident maar krijgen ze de kans om echt iets te laten zien.
Maren Bjørseth, studeerde in 2012 af met Het Poppenhuis (Ton
Lutz-prijs) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten.

ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020
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“Roodhapje is een kekke, vlotte jeugdopera.
Een moderne interpretatie van het sprookje.’

Annette Embrechts, Volkskrant
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OVERZICHT PRODUCTIES
ROODHAPJE 2017

STYX 2017

reprise | tour/eigen huis

locatie

Muziek: Steven Kamperman
Tekst: Imme Dros
Libretto en regie: Joke Hoolboom
Via hun smartphones verwerken kinderen een eenzijdig
menu van beeld en muziek als dagelijks brood. In het zeer

Muziek: Chiel Meijering
Libretto: Imme Dros
Regie: Joke Hoolboom
Co-regie: Bram Jansen
Choreografie: Ryan Djojokarso
i.s.m. DOX en jongNBE

goed ontvangen Roodhapje prikkelt HO de fantasie van
kinderen met live muziek, georganiseerde omgevings-

Over de keuzes van het individu tegenover het leiderschap

geluiden en het doorbreken van de vierde wand en de

over de massa. Verschillende Griekse mythes komen

interventies van de mobiele telefoon.

samen. De muziek van Meijering beweegt tussen pop en
klassiek, met stuwende ritmes en pakkende melodieën. De
machtige wal van Fort Rijnauwen vormt het allesbepalende
decor, als de voor Antigone onneembare Styx.

ORFEO UNDERGROUND 2017

KLEINE ZEEMEERMIN 2017

reprise | festival Århus, Denemarken

eigen huis/tour | reprise 2019

Muziek: Monteverdi en dj Qbical
Regie: Joke Hoolboom
Co-regie: Ralph Kooijman
Dans en choreografie: Jenia Kasatkina
i.s.m. amateurkoor uit Århus

Muziek: Oene van Geel
Libretto: Karen van Holst Pellekaan
Regie: Joke Hoolboom
Choreografie: Jenia Kasatkina
i.s.m. De Stilte en Opera Zuid

Opera in een parkeergarage waarin het publiek actief deel-

Voorstelling over het verlangen om te veranderen in iets

neemt aan de scène. De rol van Euridice wordt gedanst. De

wat je niet bent en waardoor je je kern verliest. Zodra de

eerste opera in de muziekgeschiedenis op Monteverdi’s

zeemeermin haar ziel uit liefde opgeeft voor prachtig dan-

noten die wordt doorsneden met dance.

sende benen, verstomt haar stem. In deze coproductie zijn
dans en zang volledig gelijkwaardig.

ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020
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UITVINDERS! 2018

ZWANENMEER 2018

reprise 2020

eigen huis | reprise 2020

Muziek: Prokofiev
Libretto: Carel Alphenaar
Regie: Bram Jansen
Choreografie: Rayan Djojokarso
i.s.m. Het Militair Museum

Muziek: Tsjaikovski
Arrangement: Niek Idelenburg
Libretto: Simon van der Geest
Regie: Maren Bjørseth
Choreografie: Rayan Djojokarso
i.s.m. Scholen in de Kunst

HO gaat aan de slag met de belangrijkste uitvinding van
dit moment: een motor die werkt op water. Drie jongens

Het ballet van Tsjaikovski doorsneden met het sprookje

staan voor een dilemma: dient hun uitvinding de mensheid

Wilde Zwanen van Anderssen. De kernvraag is: Wat vind jij

of zwichten zij voor het grote geld van de wapenindustrie?

de belangrijkste eigenschap van je vriend of vriendin? Moet
iemand trouw zijn of spannend, lief of grillig? De koning
kiest een nieuwe bruid, zijn oog valt op twee zusjes. Wie
kiest hij?

MIDSUMMERNIGHTMARE 2018

SLOPIE 2018

locatie

eigen huis /tour

Muziek: Henry Purcell en Steven Kamperman
Regie: Joke Hoolboom
Choreografie: Ryan Djojokarso
i.s.m. o.a. MUSA

Muziek: Chiel Meijering
Libretto: Joke van Leeuwen
Regie: Joke Hoolboom
Choreografie: Jenia Kasatkina
i.s.m. Blauwe Uur

Niets is wat het lijkt en de mens is niet te vertrouwen.
Purcell, de ‘pop’componist van de 17de eeuw wordt ge-

In het educatieproject Muziek Xpress (zie 2.3) mochten

combineerd met de rockende 21steeeuwse Kamperman,

leerlingen een boek kiezen dat zij geschikt achtten voor

een ideale kennismaking voor jongeren met opera en het

een opera. Eén klas koos unaniem Slopie van Joke van

meest soap-achtige werk van Shakespeare.

Leeuwen, over de zin en onzin van tv-spelletjes, prestatiedruk en de macht van de (social) media. Met videodecor
van het Blauwe Uur.
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RUIMTEVLUCHT 2019

DE KREKEL 2019

tour/eigen huis

eigen huis

Muziek: Martin Franke
Regie en concept: Elien van den Hoek & Gienke Deuten
i.s.m. Het Houten Huis
Een moderne ark van Noach vertrekt naar een beter leven

Muziek: Richard Ayres
Libretto: Toon Tellegen
Regie: Maren Bjørseth
Choreografie: Rayan Djojokarso
i.s.m. Opera Zuid en het jongNBE

in de toekomst. De selectie is streng, alleen het beste van
het beste mag aan boord. Een voorstelling vol muziek, fysiek

Een krekel met een depressie, een olifant met een obsessie

spel en beeldende poëzie over onze absurde binnenwereld.

en zes andere menselijke dierenfiguren komen op in een

Met jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis wil HO al wer-

dansant nieuwe enscenering van Richard Ayres’ opera.

kend tot een compositie komen in plaats van hiërarchisch

Ayres schreef eerder het bijzondere into the Alpes voor het

met een componist die een partituur aanlevert. Het werken

NBE.

met Het Houten Huis sluit ook aan bij de meer bewegingsgerichte vorm waar HO de komende jaren voor kiest.

OLDENBARNEVELT 2019
locatie
Muziek: Willem Jeths
Libretto: Pieter van de Waterbeemd
Regie: Joke Hoolboom
Choreografie: ntb
i.s.m. het Residentie Orkest
Raadspensionaris Johan van Oldenbarnevelt werd geëxecuteerd na een politiek proces. In 2019 is dat 400
jaar geleden. Een actuele vertelling over machtswellust,
ontheemd zijn en volksverschuivingen.

ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020
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L’ENFANT ET LES SORTILÈGES 2020

LIFE IS A DREAM 2020

eigen huis

locatie

Muziek: Ravel
Libretto: Carel Alphenaar
Regie: Bram Jansen
Choreografie en dans: Jenia Kasatkina
i.s.m. 2 amateurkoren en het Amersfoorts JeugdOrkest

Compositie: Jonathan Dove
Libretto: Alasdair Middleton
Regie: Joke Hoolboom
Choreografie: Jenia Kasatkina
i.s.m. De Stilte en 3 amateur koren

Combinatie van muziekstijlen op een poëtische tekst van

Gebaseerd op het gedicht van Pedro Caleron de la Barca:

Alphenaar. De blik van een oude man op zijn jeugd vormt de

een filosofische verhandeling over de onmacht van de

spil van deze versie. De jongeren en kinderen die het koor

mens en het mysterie van het leven. Door Dove gecompo-

en orkest vormen verbeelden zijn angsten, herinneringen

neerd in opdracht van Birmingham Opera Company (2012)

en verlangens in een decor van het ‘internet der dingen’.

als community opera.

Internationaal
Steeds meer Europese operahuizen (Mannheim, Hannover,

Opera heeft voor 2 producties (Romeo en Zeliha en 4 Muske-

Keulen) hebben een aparte Junge Oper en willen voorstellingen

tiers 2016) uitnodigingen gekregen.

van HO programmeren of repertoire van HO overnemen.

Århus in Denemarken is culturele hoofdstad 2017, in de

Nationaltheater Mannheim organiseert Happy New Ears, een

planning staan voorstellingen van Orfeo Underground in sa-

festival voor nieuwe Europese jeugdoperaproducties. Holland

menwerking met culturele partijen daar.
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2.3 EDUCATIE EN PARTICIPATIE
presenteren. Hierbij gaat het niet per se om het eindresultaat.
“Muziek beluisteren, en vooral zelf muziek máken, draagt

Het is de weg er naar toe die van belang is voor de ontwikkeling

enorm bij aan de ontwikkeling van het empathisch ver-

van de leerlingen.

mogen. Onderzoek heeft aangetoond dat bij kinderen die
musiceren de verbindingsbalk tussen de beide hersenhelf-

De naam Muziek Xpress verwijst naar de vaste locatie van HO,

ten groter wordt. Die hersenhelften gaan daardoor beter

de NS-Wagenwerkplaats voor treinonderhoud, maar ook naar

met elkaar communiceren. En dat is ongelooflijk belangrijk.”

de kijk van HO op muziek. Luisteren en muziek maken is een

Neuropsycholoog Eric Scherder, Het Parool

avontuurlijke, spannende en leerzame reis.
Eind 2016 stopt de ondersteuning van het VSB Fonds. Het zou

Ontwikkeling educatie

kapitaalvernietiging zijn als de Muziek Xpress om financiële

HO wil muziek integreren in het reguliere lesprogramma, zin-

redenen moet stoppen.

gen in de klas bevorderen en docenten hierbij ondersteunen
en daarmee draagvlak genereren. Aangezien het FPK geen

In 2016 heeft HO met 6 partnerscholen 3 maal het volledige

financiële ondersteuning biedt voor educatie is HO in 2014 met

traject doorlopen (het maken van een eigen voorstelling of

steun van het VSB Fonds het educatietraject Muziek Xpress

het geven van een eigen concert) en met 6 andere de lichtere

gestart. Dit is een intensieve samenwerking met scholen (zowel

varianten (van workshop tot kijkje bij een repetitie). In totaal zijn er

basis- als voortgezet onderwijs) waarin HO leerlingen stimuleert

jaarlijks 2.000 (2014) tot 3.000 (2016) leerlingen bereikt.

om muziek te maken, instrumenten te ontwikkelen en zich te

De scholen zijn enthousiast en HO wil het traject de komende 4
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jaar verbreden naar 10 partnerscholen en 15 scholen die het lich-

HO organiseert jaarlijks een bijeenkomst waarbij de coördinato-

tere traject volgen. Streven is tevens een stijging van het aantal

ren van de steunpunten, leerkrachten en educatiemedewerkers

bezoekers uit Amersfoort en de regio aan schoolvoorstellingen

van verschillende jeugdgezelschappen expertise uitwisselen.

van 3.000 in 2016 naar 5.000 in 2020.

Muziekimpuls
‘De combinatie met afval en muziek was erg leuk! Het was

HO grijpt mogelijkheden aan in het kader van de nieuwe sub-

vanuit van HO goed voorbereid en besproken met ons. Er

sidieregeling Impuls Muziekonderwijs die muziekonderwijs in

werd geoefend en de kinderen mochten allerlei instrumen-

de klas stimuleert. Met Scholen in de Kunst, de Amersfoortse

ten uitproberen. Op die momenten besefte ik me dat we

instelling voor amateurkunst, wordt samengewerkt om in

veel te weinig muzikaal bezig zijn in de klas.

dat kader activiteiten voor scholen te ontwikkelen en aan te

Riet van der Graag, directeur bs Kon-Tiki

bieden, waar mogelijk vakoverstijgend. Met De Stilte gaat HO
aanbod creëren dat muziek en dans combineert. Activiteiten

Kennisbevordering en innovatie

uit de Muziek Xpress zoals There’s Music in Waste (creëren

Sinds 2011 werken de jeugdgezelschappen Het Laagland, De

eigen concert uit afval), Van boek tot podium (creëren eigen

Stilte, Het Houten Huis, theatergroep Kwatta en HO samen onder

muziekvoorstelling naar aanleiding van een boek) en het nog te

de naam Klasse Theater Uitjes. Door in elkaars theater in diverse

ontwikkelen Tafelmuziek kunnen hier worden ingezet.

regio’s te spelen worden meer basisschoolleerlingen in het land
bereikt en zijn voorstellingen beter gespreid. In het pilotproject

In de wijk

(2012 tot 2014) zijn ruim 100 schoolvoorstellingen aan 10.000

De Veerensmederij ligt in het Soesterkwartier, een probleem-

kinderen gepresenteerd en waren er meer dan 125 basisscholen

wijk waar de scholen met kinderen met diverse achtergronden

betrokken uit 5 regio’s in Nederland.

nog weinig aan cultuureducatie doen. Komende jaren wil HO
met minimaal 3 van deze scholen gaan samenwerken. Zij krij-

Na de positieve ervaringen is besloten de samenwerking voort te

gen een kijkje bij de repetitie en er wordt met hen in de klas

zetten in het project Klasse Theater. Dit gebeurt op 2 manieren:

gewerkt aan spel en presentatie.

enerzijds door het spelen in elkaars theater te continueren, anderzijds door inhoudelijke verdieping van de samenwerking waarbij

Participatie; amateurs en vrijwilligers

nieuwe educatievormen ontwikkeld worden

HO werkt sinds 2005 behalve met professionals samen met

(www.klassetheater.org).

diverse groepen amateurs: (kinder)koren, jonge instrumenta-

In cocreatie met docenten, kinderen en andere stakeholders wor-

listen en dansers. Bij de locatieopera’s leidt deze samenwerking

den ideeën in prototypes getest en doorontwikkeld. Doel is een

tot een vorm van community opera. Dit zorgt voor betrokken-

betere aansluiting bij de schoolpraktijk door verbinding te leggen

heid van amateurs bij de voorstellingen en ook voor publiek,

met de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden.

wat een breder publieksbereik en grotere inbedding van HO in
de gemeenschap oplevert.

Momenteel ontwikkelt HO Tafelmuziek: nieuwe composities
vergezeld van afbeeldingen op het digibord, waarmee ba-

‘Belangrijk dat het publiek zich gast voelt en uit is. Ik

sisschoolleerlingen de tafels van vermenigvuldiging zingend

geniet ook erg van hele jonge kinderen die de voorstel-

instuderen. Vanwege de positieve reacties en omdat alle leerlin-

ling met rode konen bekijken en open staan voor alle

gen in Nederland de tafels moeten leren, verwacht HO een grote

soorten muziek.’

spin-off van dit project.

Jacques van der Kruis,
publieksbegeleider sinds 2011
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Zo’n 70 vrijwilligers werken mee aan eenvoudige kantoortaken,

De exploitatie van de Veerensmederij, die in een aparte

publieksbegeleiding, bar- en garderobediensten, kostuumrepa-

stichting is ondergebracht, is door de samenwerking met een

ratie en parkeercoördinatie. Het is een trouwe groep die graag

commerciële partner en steun van de gemeente rendabel.

onderdeel is van een professioneel gezelschap en dicht bij de
voorstelling wil staan. Zeer belangrijk voor de vrijwilligers is de

Bedrijven en sponsors

goede sfeer, de onderlinge contacten en de voldoening die zij halen

In januari 2014 is een aparte vriendenstichting opgericht om

uit hun bijdrage. Zij zijn trots op HO, ontvangen bezoekers graag

mensen uit onze lokale netwerken in bedrijfsleven en politiek

en nemen mensen uit hun omgeving, die vaak nog niet bekend

nog meer aan HO te binden en te onderzoeken of er bereidheid

zijn met opera, mee naar voorstellingen. De vrijwilligers willen de

is tot sponsoring. Dat heeft 300 vrienden opgeleverd. HO ont-

komende jaren nadrukkelijker optreden als ambassadeurs.

wikkelt nieuwe activiteiten om het de vrienden nog meer naar
de zin te maken.

Culturele ontmoeting
HO ontwikkelt in overleg met Amersfoort, de Veerensmederij

Afvalbedrijf Smink heeft in 2012-2014 het project There’s Music

verder tot een culturele ontmoetingsplaats voor makers, be-

in Waste gesponsord, een mooi voorbeeld van een vakoverschrij-

zoekers van alle leeftijden en de buurt. Hiermee draagt HO bij

dend educatief project waarin muziek en duurzaamheid elkaar

aan een hechtere samenleving en een breder draagvlak voor

vonden.

cultuur. Ondanks het beperkte budget wordt een programmering getoond met werk van jonge musici.

Komende jaren bouwt HO verder aan de samenwerking met
hoofdsponsor FrieslandCampina dat met HO van mening is dat

Dankzij de bijdrage van de Rabobank en het FPK organiseert de

samenwerking meerwaarde creëert. Hierdoor is YoungStars

Veerensmederij de Rabo Sunday Sessions. Onder de noemer

ontstaan, een programma voor young professionals van Fries-

Amersfoort Klassiek wordt met andere podia in Amersfoort de

landCampina over leiderschap en bezieling door muziek.

programmering afgestemd en worden gezamenlijke marketingactiviteiten ondernomen.
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2.4 PUBLIEKSBEREIK
‘Mama, wat zingen die mensen mooi”, aldus onze zoon van 6 jaar, waarmee weer duidelijk wordt dat opera geschikt is voor
alle leeftijden! 4 Musketiers was leuk voor kinderen en ook voor grote mensen, door de degens en de humor, maar vooral door
de prachtige muziek.’

Linde Meyaard, publieksenquête 4 musketiers 2013

VOORSTELLINGEN
BEZOEKERS
Periode

totaal voorstellingen

gem. per jaar

aantal bezoekers

gemiddeld per jaar

2013 - 2016

360

90

68.000

17.000

2017 - 2020

420

105

80.000

20.000

VERDELING VOORSTELLINGEN (GEMIDDELD PER JAAR)
Periode

eigen huis (vrij en school)

reizend (vrij en school)

op locatie

totaal

2013 - 2016

45

33

12

90

2017 - 2020

55

38

12

105

Groei in speelbeurten (16%) en bezoekersaantallen (17%) organiseert HO door meer schoolvoorstellingen in eigen huis te spelen
i.h.k.v. de Muziek Xpress. Ook landelijk wordt het aantal schoolvoorstellingen vergroot, door het unieke aanbod van opera en educatieve randprogrammering achten bemiddelaars en het verkoopbureau dit haalbaar.

PUBLIEKSOPBOUW

Publiek
Uit de enquêtes blijkt dat het herhaalbezoek bij HO voorstel-

Meer jeugd en verjonging

lingen zeer groot is. Kenmerkend voor het HO publiek is hun

70% van de bezoekers is jeugd t/m 18 jaar. Het merendeel van

interesse in zowel de familievoorstellingen als de locatievoor-

dit bezoekersaantal wordt bereikt bij school- en familievoor-

stellingen. Uit de enquêtes blijkt tevens dat 25% van de (groot)

stellingen. In de komende periode wil HO het aandeel jeugd

ouders die locatieopera’s bezoeken, hun (klein)kinderen mee-

uitbreiden bij de locatievoorstellingen. Bij het voortgezet

nemen naar de jeugdopera’s.

onderwijs liggen hiervoor kansen, zeker wanneer een voorstelling wordt aangeboden met workshops van jonge musici.

Online bereik

Ook stimuleert HO bezoek door familietickets aan te bieden bij

HO onderhoudt 2 websites: www.hollandopera.nl en

locatieopera’s. Verder zijn opera’s op stedelijke locaties aan-

www.veerensmederijpresenteert.nl. Beide sites zijn up to date

trekkelijk voor een jonger publiek, zoals Orfeo Underground in

en hebben een groeiend aantal bezoekers. Kaarten voor voor-

de parkeergarage. HO houdt hiermee rekening bij de zoektocht

stellingen in eigen huis kunnen via een eigen ticketing systeem

naar locaties.

worden besteld.
ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020

19

Diversiteit
Op het Youtubekanaal van HO staan trailers van de voorstel-

Schoolvoorstellingen bereiken alle lagen van de bevolking.

lingen. De complete films worden vanaf 2016 gestreamd via

Op de basisschool zitten alle culturen en achtergronden nog

Vimeo. HO draagt het behoud en de toegankelijkheid van de

gebroederlijk naast elkaar, daar is het publiek het meest divers.

Nederlandse theatergeschiedenis en theatercollectie een warm

HO speelt daarop in met de thematiek van de voorstellingen,

hart toe. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amster-

zoals discriminatie versus tolerantie, religie, verloren helden-

dam heeft de collectie van het voormalige Theater Instituut

dom en de zoektocht naar familie en familiebanden.

overgenomen, evenals de online Theaterencyclopedie die alle
producties uit de Nederlandse theatergeschiedenis toont. HO

Componisten van diverse muzikale richtingen combineren

draagt bij door haar activiteiten goed te beschrijven en beeld

belcanto met rock, wereld muziek en jazz. In eerdere opera’s

en geluid vast te leggen.

Romeo en Zeliha en Dido ile Aeneas kwam de etnische diversiteit
het zichtbaarst tot uiting, zowel in het thema als de uitwerking.

Sinds 2012 zendt BravaNLTV jaarlijks 50 maal een filmregistra-

De hoofdpersonen zingen in het Turks, het arrangement is een

tie uit van een locatieopera van HO. Daarmee worden jaarlijks

combinatie van stijlen.

circa 1 miljoen mensen bereikt. Sinds 2014 komen ook de
familie-opera’s tijdens de kerstvakantie op tv. Vanaf 2015 pro-

Samenwerken met partners met een jong en urban vocabulaire

grammeert Brava HO tevens in Vlaanderen.

(DOX) en met dansers met een gemengde achtergrond (De Stilte)
versterkt de verscheidenheid van HO. Spelen met o.a. jongNBE
en het Amersfoorts JeugdOrkest vergroot de herkenning en
nabijheid van bezoekers met de mensen op het toneel.
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2.5 ONDERNEMERSCHAP
Financiële positie en financieringsmix

private fondsen afneemt vanwege het tijdelijke karakter van

In de periode 2013-2015 was de gemiddelde jaaromzet ruim 1

deze bijdragen. Deze afname wordt met name opgevangen

miljoen euro, voor 2017-2020 wordt een lichte stijging verwacht.

door meer inkomsten uit sponsoring en vrienden en een stijging

Het verdienmodel van HO onderscheidt zich van veel andere

van het aandeel publieke fondsen en lagere overheid.

jeugdgezelschappen door het grote aandeel publieksinkomsten,
bijdragen van private fondsen en inkomsten uit sponsoring. HO

Bij tegenvallende inkomsten zullen meer reprises worden

is hier trots op en continueert haar beleid.

ingezet en komen nieuw te produceren opera’s te vervallen.
Uitganspunt is om wel het aantal speelbeurten per jaar (begroot

Wel is de verwachting dat de komende jaren het aandeel van

VERDIENMODEL 2013 T/M 2016
JAAROMZET CA. 1.1 MILJOEN

37%

VERDIENMODEL 2017 T/M 2020
JAAROMZET CA. 1.2 MILJOEN

36%

9%

op 105) te halen.

18%

45%

37%

11%

7%

Publieks- & indirecte inkomsten & coproducenten 36%

Publieks- & indirecte inkomsten & coproducenten | 37%

Private fondsen | 18%

Private fondsen | 7%

Sponsoring vrienden | 9%

Sponsoring vrienden | 11%

Publieke fondsen & overheid | 37%

Publieke fondsen & overheid | 45%
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Prijsstrategie
HO heeft in de periode 2013-2016 een aantal aspecten van

Door jarenlang in dezelfde theaters en steden te komen heeft

prijsstrategie onderzocht. Bij try-outs werden tickets aange-

HO een adressenlijst opgebouwd met ruim 8.000 mailadressen.

boden met het ‘u bepaalt wat u betaalt’ principe. Ook werd

Deze bezoekers ontvangen directmail wanneer een HO-opera

vroegboekkorting uitgeprobeerd. Beide strategieën leverden

in de buurt speelt.

niet veel extra verkoop op. Wat wel werkt zijn acties met partners. Online acties worden goed gedeeld en leiden tot concrete

In de steden naast Amersfoort, Utrecht en Amsterdam wordt

verkoop. Op de prijsstijging van 10% voor de kaartjes in eigen

ingezet op vrije publiciteit. Lokale en regionale media ont-

beheer zijn weinig negatieve reacties binnengekomen. Dit be-

vangen persberichten en worden individueel benaderd met

leid wordt gecontinueerd.

redactionele voorstellen. Deze werkwijze zorgt voor goede
aandacht in huis-aan-huisbladen en op de lokale en regionale

De toegangsprijs blijkt niet van grote invloed op het kopen van

radio.

een kaartje voor een HO-opera. Aantrekkelijke titels, duidelijk
tekstmateriaal, aansprekend beeldmateriaal en de keuze voor

Van de 5 landelijke kranten recenseren 2 á 3 kranten iedere

de locatie is zwaarwegender.

productie. Daarnaast verschijnen interviews in landelijke en regionale dagbladen. Radio 4 besteedt in Podium veelal aandacht

Corporate en product marketing

aan de producties, evenals Opium (NPO) op tv en radio.

Vanaf 2017 zal meer aandacht gaan naar corporate communicatie en het vergroten van de naamsbekendheid van HO in de

Strategische samenwerkingen

directe omgeving. Met een nulmeting in 2016 wordt de naams-

Een mooi voorbeeld van samenwerking vormen de Rabo

bekendheid in Amersfoort en omstreken onderzocht.

Sunday Sessions: lunchconcerten met nieuwe muziek in
samenwerking met het Ketelhuis, een horecagelegenheid

De marketinginspanningen zijn gericht op de producties in ei-

tegenover de Veerensmederij.

gen huis, de locatievoorstellingen en de tourneevoorstellingen.
Per productie en per speelperiode wordt een marketingplan

Andere samenwerkingspartners zijn Amersfoort Citymar-

gemaakt, waarin de doelstellingen voor de doelgroepen en

keting, Utrecht Uitbureau, VVV Amersfoort, VVV Utrecht,

bezoekersaantallen in acties worden vertaald. Daarbij worden

Scholen in de Kunst, SKA (kinderopvang Amersfoort), de open-

zowel fysieke als online middelen in gezet.

bare bibliotheek en Tekagroep waarmee HO samenwerkt bij de
commerciële verhuur van de Veerensmederij.

Van de offline blijkt buitenreclame het meest effectief, online
zijn dat de nieuwsbrieven. Ook de online campagnes dragen

Ontwikkeling organisatie en personeelsbeleid

bij aan de zichtbaarheid van voorstellingen. Ruim 30.000 be-

HO is een kleine organisatie met een vaste formatie van 4,65

zoekers bezochten jaarlijks de websites van HO naar aanleiding

fte. Daarnaast werkt de organisatie met veel zzpers en tijdelijke

van de marketingcampagnes. HO heeft naast de eigen websites

krachten. Door gewijzigd beleid vanuit de overheid zullen de

een eigen YouTube-pagina, een Twitter-account en een Face-

zangers en musici vanaf 2017 waarschijnlijk weer in dienst ge-

book-pagina met meer dan 3.500 volgers.

nomen moeten worden en verloond conform de CAO-Theater.

Een direct resultaat van online campagnevoeren werd gemeten

De afgelopen jaren heeft de huidige vaste formatie met weinig

bij de locatieopera The Day After in 2015: advertenties en ban-

middelen veel werk verricht. Vertalen we de ambities van HO

ners leidden tot 800 boekingen. Dit resultaat geeft de potentie

voor de komende jaren naar de organisatie, dan is versterking

van online marketing aan.

op enkele onderdelen nodig, waardoor het aantal fte vast personeel stijgt naar 5,85 fte.
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Governance Code Cultuur
Bij de marketing is versterking nodig op het gebied van corpo-

HO heeft gekozen voor het bestuursmodel met actieve

rate, online en strategische samenwerkingen. Op dit moment

bestuursleden, waarbij middels een bestuursreglement de

wordt veel expertise en ondersteuning per productie ingehuurd

scheiding tussen besturende en toezichthoudende taken is

en toegevoegd aan de vaste medewerker.

gewaarborgd. Een overgang naar het Raad van Toezichtmo-

Voor zakelijke leiding en educatie zijn meer uren nodig voor het

del is overwogen, maar gezien de omvang van de stichting

uitvoeren van de toegenomen taken en het feit dat de leiding

en het ontbreken van praktische noodzaak is daar niet toe

van HO meer aandacht aan talentontwikkeling zal besteden.

overgegaan. De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de tweehoofdige directie, waarbij echter bestuursleden als coach en

In 2016 wordt onderzocht wat de beste verdeling van functies,

praatpaal actief betrokken zijn. Het functioneren van dit model

taken en bevoegdheden is.

wordt jaarlijks door het bestuur getoetst.

NU IN HET THEATER
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