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DANKWOORD

Vanzelfsprekend blijft de stad Amersfoort een belangrijke partner
voor ons gezelschap en wij danken allen die hierbij betrokken zijn
voor de beslissing van de stad om Holland Opera vanaf 2017 in de
Basis Infrastructuur van Amersfoort op te nemen.

In 2015 ging een grote wens van Holland Opera in vervulling:
een nieuwe opera maken met muziek van de Britse componist

Ook onze hoofdsponsor FrieslandCampina danken wij voor

Producties ................................................................................................. 15

Jonathan Dove. Al in 2001 zagen wij en vele andere operalief-

het jarenlange vertrouwen in ons gezelschap en de beslissing

Suikertantes

hebbers zijn operahit: Flight, gecomponeerd op een libretto

om deze samenwerking voorlopig te continueren. In 2014

The Day After

van April de Angelis. In 2008 werden de eerste contacten

steunde 1A First Alternative door middel van een meerjarige

Roodhapje

gelegd met zowel Dove als De Angelis, wat in 2012 resulteerde

sponsoring ons gezelschap en hebben wij de Rabobank mogen

in het uiteindelijke libretto van The Day After. Vervolgens heeft

verwelkomen als nieuwe sponsor.
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In voorbereiding ................................................................................ 24

Dove de muzikale uitgangspunten uitgewerkt en de compositie

Voortgang beleid .................................................................................. 9

Reprise 4 Musketiers

gemaakt, een partituur om je vingers bij af te likken! In 2015

Naast deze sponsors danken we de private fondsen, die ons

Educatie, participatie en talentontwikkeling

Muziek Xpress 2016

was het eindelijk zo ver en werd de wereldpremière op Fort

in 2015 de zo noodzakelijke steun in de rug gaven. Zonder het

De Muziek Xpress

Klasse Theater

Rijnauwen aangekondigd, in samenwerking met de talenten

VSB fonds en kfHein fonds was ons educatietraject de Muziek

Klasse Theater Uitjes

Don Giovanni

van het Jong Nederlands Blazers Ensemble, de acrobaten van

Xpress niet mogelijk geweest. Ook zijn wij dank verschuldigd

Samenwerking met Scholen in de Kunst

Reprise Roodhapje

Tent Circustheaterproducties en het team van Holland Opera

aan: het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Bank Giro Loterij,

werd een opera vorm gegeven die niet zou hebben misstaan bij

Fonds21, de Van Beinum stichting, het BNG fonds, het Kersjes-

Algemeen ................................................................................................... 26

het Kröller Müller museum. Het was fantastisch om met deze

fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds, het Norma Fonds,

Algemene en artistieke directie

bevlogen makers en spelers samen te werken.

stichting Zabawas, de gemeente Utrecht en niet te vergeten

Stageplaatsen
Jeugdopera in Europa

Marketing ................................................................................................... 12

Artistieke directie en educatie

Aandacht in de (landelijke) media

Bestuur

2015 was ook het jaar waarin de Raad van State Holland Opera

DVD en CD Box

Code Cultural Governance

in het gelijk stelde in de rechtzaak tegen het Fonds Podiumkun-

Direct na de zomer gingen twee kinderkoren van Scholen in

Samenwerking BravaNLTV

Code Culturele Diversiteit

sten, waarmee een periode vol onrust werd afgesloten. Deze

de Kunst, de aanbieder van amateurkunst voor Amersfoort

Online marketing

Comité van aanbeveling

afgelopen jaren dwongen ons nog beter na te denken over de

e.o., aan de slag met de (pittige) muziek voor Roodhapje. De

Citymarketing

Varia

noodzaak van het bestaan van Holland Opera: waarom maken

productie was een groot feest en nagenoeg alle voorstellingen

we opera en voor wie? Vanaf 2013 is de behoefte aan verdieping

waren uitverkocht.

Spreiding ..................................................................................................... 14
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prominent. Niet meer, maar beter is het adagium. Keuzes voor

Voorstellingen in eigen beheer

Medewerkers Holland Opera 2015

producties, samenwerking, educatie en talentontwikkeling zijn

Spreiding Suikertantes

Samenwerkingsverbanden en financiële partners

aangescherpt. De efficiëntie is vergroot dankzij een geslaagd

Citaten recensies

reprisemodel waarbij succesvolle kerstvoorstellingen later op

Lastig genre, jeugdopera. Zingen met een geschoolde stem

Logo’s financiële partners

tournee gaan. Overigens danken we ook het Fonds Podiumkun-

over grote drama’s – krijg je kinderen daarmee zomaar om

sten voor haar openheid in deze lastige periode.

voor de ultieme mengvorm van theater, zang en instrumentale

onze vele gulle vrienden en vrijwilligers.

En wat dacht u van deze recensie in NRC:

muziek? Holland Opera – heeft er zijn specialiteit van gemaakt
Naast succesvolle producties die de afgelopen 3 jaar werden

en snijdt in de swingende voorstelling Roodhapje opnieuw de

gemaakt,

laat Holland Opera zien dat zij een uitstekende

wetten van het genre slim toe op wat kinderen aanspreekt. Zo

cultureel ondernemer is die keihard heeft geknokt om het

springt het vakenthousiasme van Holland Opera effectief over

gezelschap zowel zakelijk als artistiek krachtig voort te zetten.

op het jonge publiek. Dat is hartverwarmend om te zien.

Daar willen we zowel het bestuur van Holland Opera als het

Mischa Spel | NRC

YOUTUBE

bestuur van de Vriendenstichting nadrukkelijk voor bedanken.

Holland Opera heeft een eigen youtube-kanaal waarop delen van alle voorstellingen kunnen worden teruggezien.

Met name de scherpe geest, het voortdurende optimisme en

Daarnaast worden vanaf 2009 alle voorstellingen volledig opgenomen en uitgebracht op DVD (HD) en CD, deze opnames zijn

de grote betrokkenheid van onze penningmeester Sybren

op te vragen via info@hollandopera.nl

Kalkman. Sybren heeft ons bestuur inmiddels verlaten, maar

Joke Hoolboom en Niek Idelenburg

blijft als adviseur en goede vriend betrokken.

Maart 2016
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PUBLIEKSBEREIK 2015
Productie
Suikertantes
The Day After
Roodhapje
Blauwbaard
Totaal aantal voorstellingen
Gastvoorstellingen in de Veerensmederij
Klasse Theater Uitjes
Lunchconcerten
Totaal aantal uitvoeringen
Educatieve activiteiten
Muziek Xpress station N/Z/W/O
Muziek Xpress Intercity
Workshops | repetities kinderkoren
Totaal aantal educatie activiteiten
Overige Activiteiten
Rondleiding The Day After
Voorprogramma's The Day After
Lezing Govert Schilling The Day After
Lezing Roodhapje
Film The Day After

aantal voorstellingen
42
13
18
1
74

bezoekers
6.165
6.251
2.779
100
15.295

gemiddeld aantal bezoekers per vrst
147
481
154
100
207

8
6
14
aantal
57
19
26
102

639
506
1145
deelnemers
2.165
439
312
2916

80
84
82
bezoekers
79
90

12
36
1
1
2
52

239
931
63
25
120
1378
20.903

aantal uitzendingen

kijkers

gemiddeld aantal kijkers per uitzending

1
1
1
1
1
1
2

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
70.000

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000

20
3
1
3
1

700.000
105.000
35.000
105.000
35.000

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000

1
1
44
1.540.000

35.000
35.000

35.000
35.000

Totaal bezoekers en deelnemers
Tv uitzendingen
BRAVA TV
Jeugdopera’s
4 Musketiers
Meisje met de Zwavelstokjes
Keizer is knetter
Romeo en Zeliha
Zwanenmeer
Sneeuwwit
Toverpiano
Opera’s op locatie
Blauwbaard op Rijnauwen
STYX
L’Orfeo
Dido ile Aeneas
The Tempest
BRAVA Internationaal
The Tempest
King Arthur
Totaal aantal uitzendingen
Totaal aantal kijkers

169

De uitzendingen van BRAVA TV hebben tussen de 25.000 en 45.000 kijkers.
Holland Opera houdt een gemiddelde aan van 35.000 kijkers.
4
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FINANCIËN 2015

VERDIENMODEL 2013 T/M 2015

FINANCIEEL

FONDS PODIUMKUNSTEN

Na een voor HO gunstige uitspraak van de Raad van State heeft

tekorten van vorige jaren aangevuld en de salarissen hersteld.

Per september 2015 ontvangt Holland Opera alsnog subsdie via

het Fonds voor de Podiumkunsten alsnog meerjarensubsidie

De voor deze jaren verkregen subsidies zijn verantwoord als

de meerjarige subsidieregeling van het Fonds Podiumkunsten

verleend voor de vier jaren van 2013 tot en met 2016. Dat

bijzondere baten.

(FPK). Holland Opera ontving tevens een compositieopdracht
voor Suikertantes_2014 (Chiel Meijering) en Roodhapje_2015

kwam rond in september 2015, toen er dus al ruim twee en een
half jaar van de vierjaarsperiode om waren en de voorberei-

Per eind 2015 is er sprake van een comfortabel eigen vermo-

dingen voor het programma in 2016 al in volle gang waren. In

genspositie als gevolg van de omstandigheid dat op het

de afgelopen jaren is de tering naar de nering gezet: het aantal

moment van het alsnog verkrijgen van subsidie (2013 – 2016)

GEMEENTE AMERSFOORT

producties is teruggebracht, er is veel aandacht gegeven aan

er al twee en een half jaar van de vierjarenperiode om waren.

Draagt, naast grote betrokkenheid van de gemeenteraad en het

kostenbeheersing en de werving van aanvullende inkomsten.

Een gezelschap als HO heeft een buffer aan eigen vermogen

College van B&W, een belangrijk financieel deel bij aan de exploi-

Zo is er een korting op het salaris van de vaste staf toege-

nodig. Iedere productie brengt het risico met zich mee dat

tatie van de huisvesting, de Veerensmederij.

past en was er flink succes bij het verkrijgen van incidentele

er iets mis gaat. Bovendien plant een operagezelschap lang

subsidies van private fondsen, sponsoren en het Fonds Podi-

vooruit, twee, soms drie jaar, waarbij afspraken tot stand

HET VSBFONDS

umkunsten. De gemeente Amersfoort heeft HO al die jaren

komen waar HO zich het liefst aan houdt. En zoals de geschie-

Is met ingang van 2014 de hoofdbegunstiger van het project de

gesteund en besloten het gezelschap vanaf 2017 in de Basis

denis leert: iedere vier jaar opnieuw loopt HO de kans dat

Muziek Xpress. Deze samenwerking is gecontinueerd in 2015 en

Infra Structuur op te nemen. Dat kon uiteraard niet voorkomen

de subsidieaanvraag niet gehonoreerd wordt. Uiteraard zal

de intentie is uitgesproken om dit ook te doen in 2016. Voor een

dat er over de jaren 2013 en 2014 verlies is geleden, dat tot nog

het vermogen in de toekomst besteed worden aan nieuwe

volledige toelichting zie de Muziek Xpress (pag.9)

toe werd gedekt uit het eigen vermogen van HO. Met het alsnog

producties en vernieuwing, in overeenstemming met de

verkrijgen van meerjarensubsidie zijn in de eerste plaats de

doelstelling.

HET KFHEINFONDS
toegekend voor de periode 2014 – 2016.

2015

2014

2013

Publieks- & directe inkomsten

€ 300.806

€ 214.297

€ 333.477

Indirecte inkomsten & coproducenten

€ 85.396

€ 129.932

€ 145.454

Private fondsenw
Sponsoring
Vrienden en giften
Publieke middelen
TOTAAL
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€ 244.618
€ 89.674
€ 32.463
€ 456.003
€ 1.208.960

€ 123.582
€ 65.450
€ 33.610
€ 287.661
€ 819.032

€ 116.236
€ 90.772
€ 23.175
€ 371.516
€ 1.055.277

36%

(Steven Kamperman).

Steunt de Muziek Xpress en heeft een jaarlijkse bijdrage

Opbrengsten 2013-2015

27%

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS,
FONDS 21, FENTENER VAN VLISSINGEN
FONDS
Met andere fondsen droegen bij aan verschillende projecten
in 2015.

FRIESLANDCAMPINA
Is voor de periode 2010-2016 hoofdsponsor van Holland Opera.

11%
15%

3%

8%

Publieks- en
directe inkomsten

Vrienden en giften

Indirecte inkomsten
en coproducten

Private fondsen

Sponsoring

Publieke middelen

VAN BEINUM STICHTING
Voor The Day After ontving componist Jonathan Dove een
bijdrage van de Eduard van Beinum stichting.

De theaterzaal heet dan ook de FrieslandCampina zaal. Het

1A FIRST ALTERNATIVE

gezelschap en het bedrijf zitten op loopafstand van elkaar en

De netwerkbeheerder 1A First Alternative heeft voor meerdere

er wordt regelmatig gebruik gemaakt van de theaterzaal voor

jaren sponsoring toegezegd.

niet alleen de presentatie van kwartaalcijfers, maar ook voor
cursussen en overleg.

Voor een totaal overzicht van fondsen, sponsoren en crowd-

Directie en medewerkers bezoeken met regelmaat de verschil-

funders verwijzen we u naar het financieel jaarverslag en de

lende voorstellingen.

pagina’s financiële partners in dit verslag.
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VOORTGANG BELEID
EDUCATIE, PARTICIPATIE
EN TALENTONTWIKKELING

Het bezoeken van een professionele voorstelling is een belang-

Sinds haar bestaan werkt Holland Opera met jong afgestu-

op de muzikale reis er naartoe. Als jeugdoperagezelschap van

deerde musici, maar ook met jonge ontwerpers, technici

Nederland is educatie ten slotte één van de kerntaken van

en educatiemedewerkers. Sinds 2005 werkt Holland Opera

Holland Opera. Door een vierstappenplan aan te bieden, door

ook steevast met aankomende professionals en amateurs.

middel van vier stations, krijgen docenten de mogelijkheid

Dansende kinderen, jongeren, maar ook oudere figuranten,

muziek op te nemen binnen de doorlopende leerlijn en te inte-

werkten de afgelopen jaren met veel plezier mee in de totstand-

greren in hun eigen onderwijsprogramma.

rijk onderdeel van de Muziek Xpress, maar de focus ligt vooral

koming van tal van operaproducties.
In 2015 zijn alle stations van de Muziek Xpress aangedaan. Elke
In 2014 werd het gewijzigde beleid, waarin meer nadruk komt

school heeft zelf bepaald hoe intensief ze de reis wilde maken:

te liggen op deze aspecten, al tot volle wasdom, in 2015 is die

van een workshop (station West) tot het maken van een eigen

lijn voortgezet.

muziektheatervoorstelling (station Zuid). Ook is het mogelijk
geweest met een intercity direct door te reizen naar Centraal

1. I n the Day After werkte Holland Opera, naast jonge acro-

Station cq. theater De Veerensmederij, om zo kennis te maken

baten van TENT circustheaterproducties, met veel genoegen

met het gezelschap, waardoor in de toekomst een intensie-

samen

met het Jong Nederlands Blazers Ensemble. 14

vere samenwerking mogelijk kan worden. Alle trajecten zijn

jonge musici nog in hun opleiding of onlangs afgestudeerd

geëvalueerd en de uitkomsten zijn per station beschreven in

werkten zo mee aan hun allereerste operaproductie.

een uitgebreid verslag van de Muziek Xpress (op te vragen via
info@hollandopera.nl).

2. In Roodhapje werd samengewerkt met 2 kinderkoren via
Scholen in de Kunst. Hier werd de lat dit jaar flink hoog
gelegd met 3-stemmige koorstukken.
Voor verdere informatie zie The Day After (pag. 18) en
Roodhapje (pag. 22).

DE MUZIEK XPRESS
Vanaf 2014 brengt Holland Opera de Muziek Xpress; een
uitgebreid educatief muzikaal programma waarin Holland
Opera de band met haar jonge publiek uit de regio Amersfoort versterkt en leerlingen stimuleert zelf muziek te maken.
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PARTNERSCHOLEN 2015

• Het Vathorstcollege, Amersfoort (voortgezet onderwijs) |
Station Noord
• Corderius College, Amersfoort (voortgezet onderwijs)
• De Weesboom, Amersfoort (openbare basisschool) | Station
Zuid
• Professor Groenschool, Amersfoort (speciaal onderwijs) |
Station Zuid
• De Vuurvogel, Amersfoort (openbaar basisonderwijs)
• Kon Tiki, Amersfoort (openbaar basisonderwijs)

Scholen kiezen hun eigen traject, van een workshop tot een

MUZIEK STATIONS

uitgebreid muzikaal programma, om vervolgens uit te komen

In 2015 hebben 9 scholen de stations van de Muziek Xpress

bij Centraal Station cq. theater de Veerensmederij. Daar bezo-

aangedaan, waarbij de partnerscholen de intensieve stations

eken ze een theatervoorstelling, waarmee de muzikale reis

Noord en Zuid hebben bezocht. Binnen deze stations zijn er in

wordt afgesloten.

totaal 51 activiteiten geweest.
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KLASSE THEATER UITJES 2015

JEUGDOPERA IN EUROPA

De Stilte, Het Houten Huis, theatergroep Kwatta en Holland

SAMENWERKING MET SCHOLEN
IN DE KUNST - PARTICIPATIE
KINDERKOREN BIJ ROODHAPJE

Opera samen onder de naam Klasse Theater Uitjes. Door

Tijdens de eerste speelperiode van Roodhapje (kerstvakantie

auch ein richtig gutes Libretto. Ich finde ihr habt das auch

in elkaars theater in diverse regio’s te spelen worden meer

2015) is het ensemble aangevuld met 24 jonge zangers van

sehr schön umgesetzt. Wie schon bei Rothappje und

basisschoolleerlingen in het land bereikt en zijn voorstellingen

Scholen in de Kunst, de instelling van Amersfoort en omstreken

auch 4Musketiers bin ich sehr beeindruckt von der hohen

beter gespreid. In het pilotproject (2012 tot 2014) zijn ruim 100

voor amateurkunst.

musikalischen Qualität eurer Arbeit, die sich mit einer sehr

Sinds 2011 werken de jeugdgezelschappen Het Laagland,

Mir gefällt euer Opern sehr gut. Sehr schöne Musik und

an der Lebenswelt des Publikums orientierten inhaltlichen

schoolvoorstellingen aan 10.000 kinderen gepresenteerd en
waren er meer dan 125 basisscholen betrokken uit 5 regio’s in

De kinderkoren werden gecoacht door zangdocenten

Ausgestaltung der Geschichte verbindet.

Nederland.

Reinier Bavinck en Anneke Langeraar, die het instuderen

Doelstellingen waren (en zijn):

van de liedjes voor hun rekening namen. De koren hebben

Andrea Gronemeijer,
intendant Nationaltheater Mannheim – 2016

•
podiumkunsten
• het verrijken van jeugdpodiumkunstaanbod in de regio
• het vergroten van het ondernemerschap van de betrokken
gezelschappen
• het vergroten van kennis door onderlinge uitwisseling
leerlingen van de basisschool kennis laten maken met

gedurende 8 weken onder begeleiding van de docenten de
muziek ingestudeerd en zijn vervolgens onder leiding van

Holland Opera onderscheidt zich op het gebied van het

de regisseur met de mise-en-scène aan de slag gegaan. Op

jeugdmuziektheater door volledig doorgecomponeerde voor-

deze manier hebben ze het werkproces van een opera leren

stellingen te maken zoals in de traditie van de klassieke opera,

kennen en ervaren hoe het is om op een ‘echt’ podium te

gezongen door klassiek geschoolde zangers, maar wel ingebed

staan met professionele zangers.

in de tijd van nu en gebruikmakend van cross-overs van alle
stijlen die heden ten dage bekend zijn.

Na de positieve ervaringen is besloten de samenwerking

STAGEPLAATSEN

voort te zetten in het project Klasse Theater. Dit gebeurt op

Holland Opera is een erkend opleidingsinstituut.

Steeds meer Europese operahuizen hebben een aparte Jeugd-

2 manieren: enerzijds door het spelen in elkaars theater te

Studenten van diverse opleidingen lopen stage bij Holland

opera-afdeling. Ze zijn op zoek naar vernieuwing en geven aan

continueren, anderzijds door inhoudelijke verdieping van de

Opera, zo werkt het gezelschap met:

dat HO hierbij een belangrijke rol kan spelen. Het operahuis van

samenwerking waarbij nieuwe educatievormen ontwikkeld
worden (www.klassetheater.org).
In cocreatie met docenten, kinderen en andere stakeholders
worden ideeën in prototypes getest en doorontwikkeld. Doel
is een betere aansluiting bij de schoolpraktijk door verbinding
te leggen met de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden.
Momenteel ontwikkelt Holland Opera Tafelmuziek: nieuwe
composities vergezeld van afbeeldingen op het digibord,
waarmee basisschoolleerlingen de tafels van vermenigvuldiging zingend instuderen. Vanwege de positieve reacties en

• Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam, OPP (Opleiding

Mannheim, wil stukken van Holland Opera vertalen en op hun

Productie Podiumkunsten) en OTT (Opleiding Techniek

repertoire zetten. Andrea Gronemeijer heeft het gezelschap

en Theater)

gevraagd om in 2016 4 Musketiers op het festival ‘Happy

Mediacollege Amsterdam (afdeling techniek en video)

Ears’ te komen spelen. Operafestival Aarhus (Denemarken) is

•
• ArtEZ Arnhem (educatie)
• Conservatorium Den Haag (afdeling zang)
• Conservatorium Utrecht (afdeling zang)
• Conservatorium Utrecht (docent muziek)
• Theaterschool Maastricht (regieopleiding)
• ROC Midden Nederland

culturele hoofdstad in 2017 en heeft Holland Opera uitgenodigd
om Orfeo Underground te komen spelen.

“ICH BIN SEHR
BEEINDRUCKT VON
DER HOHEN
MUSIKALISCHEN
QUALITÄT EURER
ARBEIT”

Holland Opera is lid van Reseo, het Europees Opera Netwerk
voor educatie bij dans en opera.

omdat alle leerlingen in Nederland de tafels moeten leren,
verwacht Holland Opera een grote spin-off van dit project.

10
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MARKETING

VERKOOPVERLOOP KERSTPRODUCTIE

bezoekers aantal

AANDACHT IN DE (LANDELIJKE) MEDIA

DVD & CD BOX

De 3 producties die Holland Opera speelde in 2015

Alle voorstellingen zijn opgenomen met zes tot twaalf camera’s

kregen allemaal (8x) 4 sterren in de pers.

en gemonteerd in eigen beheer.

zeer goed

2500
Holland Opera heeft twee actieve sites: hollandopera.nl en

kreeg 4 sterren in de Theaterkrant en AD

theaterveerensmederij.nl waarop al het bestaande (bewe-

The Day After

gende) beeldmateriaal is gelinked naar Youtube.

kreeg 4 sterren in de Volkskrant , Trouw en Theaterkrant

Daarnaast heeft Holland Opera een eigen pagina op Youtube,

Roodhapje

waarop fragmenten van alle voorstellingen te zien zijn.

kreeg 4 sterren in NRC, Volkskrant en Theaterkrant

Verder is het gezelschap actief op Twitter en Facebook.
Vanaf 2016 zijn de films van de diverse producties ook

dit jaarverslag. De volledige recensies vindt u op hollandopera.nl

te bekijken op Vimeo.

SAMENWERKING BRAVANLTV

Er zijn publicaties voorafgaand aan de voorstellingen

Holland Opera is in 2012 een samenwerking met BravaNLTV

verschenen in:

aangegaan. Deze samenwerking is in 2015 gecontinueerd. In dat

• AD Amersfoort (alle producties)
• AD Utrecht (The Day After)
• Amersfoort NU (alle producties)
• Baarnse Courant (alle producties)
• De Kampioen (the Day After)
• Gooi en Eemlander (the Day After)
• Interview NRC (The Day After)
• Klassieke zaken (The Day After)
• Noord-Hollands Dagblad (The Day After)
• Stad Amersfoort (alle producties)
• Interview Telegraaf (The Day After)

3000

De DVD | CD boxen zijn verkrijgbaar via hollandopera.nl.

Suikertantes

Citaten uit de recensies kunt u vinden op de laatste pagina’s van

3500

jaar is er 44 keer een uitzending aan een opera van het gezelschap gewijd, met een bereik van tenminste 1.5 miljoen mensen.
Voor het eerst zond de zender ook 2 producties van Holland
Opera uit in Vlaanderen.

2000
1500
1000
500
0

week week week week week week week week
46
47
48
49
50
51
52
53

4 Musketiers - 2013
Suikertantes - 2014

“3 PRODUCTIES,
8 MAAL 4 STERREN”

Roodhapje - 2015

BravaNLTV zond, voorafgaand aan en tijdens de speelperiodes
2015 120 maal de commercial (promo) van The Day After en
Roodhapje uit.

ONLINE MARKETING

CITYMARKETING

Dit jaar is naast de inmiddels ‘gebruikelijke’ inkoop van

Citymarketing Amersfoort zet met het concept ‘Amersfoort

‘google-adwords’ ook Linda Thoen als specialist op gebied

Wintertijd’ en ‘Amersfoort Zomertijd’ de stad op de kaart

van online marketing via de social media aangetrokken. Met

als dé plek om te zijn voor een uitje in de winter of de zomer.

een uitgekiende strategie werd vanaf oktober de productie

De jaarlijkse kerstproductie en opera op locatie van Holland

Roodhapje gepromoot. Het resultaat was dat nagenoeg alle

Opera zijn hier een vast onderdeel van.

voorstellingen in de kerstvakantie waren uitverkocht.
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VOORSTELLINGEN IN
EIGEN BEHEER | SPREIDING
Al jaren brengt Holland Opera opera op locatie en kerstvoorstellingen uit in eigen beheer. Holland Opera heeft zich met

PRODUCTIES

SPREIDING SUIKERTANTES 2014 - 2015

deze producties de laatste jaren met name op de versterking
van de band met het publiek uit de provincie Utrecht en de
regio Midden Nederland gericht. In diverse campagnes is de

9%

rest van het land natuurlijk meegenomen, maar hoofddoel is

5%

en was de worteling of zelfs verankering van het gezelschap
in deze regio.

13%

Sinds oktober 2010 is Holland Opera gevestigd in de Veerensmederij, een industrieel monument op de Wagenwerkplaats in
Amersfoort en heeft het gezelschap de taak op zich genomen
om dit Muziektheater niet alleen regionaal maar ook landelijk
op de kaart te zetten. Onderzoek na de laatste producties in

45%

eigen huis hebben uitgewezen dat Holland Opera in eigen huis
75% van de bezoekers uit stad en regio trekt en 25% uit de rest
van het land.

20%

Holland Opera bewijst zich hiermee als Amersfoorts gezelschap
(standplaats) met een landelijke uitstraling.

8%

GEWIJZIGD BELEID
In 2015 was Suikertantes de enige reizende productie van
het gezelschap. HO kiest voor een nieuw beleid waarbij is
gekozen om succesvolle kerstvoorstellingen later op tournee

Grote steden

Regio West

Regio Noord

Regio Zuid

Regio Midden

Regio Oost

te laten gaan.
Naast de voorstellingen in eigen huis van Suikertantes tijdens
de kerstvakantie 2014-2015 heeft het gezelschap 42 vrijeen schoolvoorstellingen door het hele land gespeeld. De

Met spectaculaire videotechniek komen de tantes uit

spreiding van de voorstellingen van Suikertantes is dan ook

hun glazen potjes weer tot leven. Klassieke zang, het

aanzienlijk (zie grafiek).

kinderkoor van Scholen in de Kunst, het mengt moeiteloos
met stevige popmuziek.

AD
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SUIKERTANTES

WERELDPREMIERE 20 DECEMBER 2014
TOURNEE JANUARI/APRIL 2015

Meijering is aanstekelijk en schuurt aan tegen fout, ondeugend en uitdagend (ook voor de musici). Hij is als geen ander
in staat om ieder personage zijn eigen karakter te geven,
bovendien schuwt hij in de muziek de humor niet, iets dat met

Suikertantes gaat over vertrouwen, moed, gevaar, vriendschap

De ervaring en de expertise van Holland Opera op het gebied

name in het werk voor kinderen (maar ook voor volwassenen)

en het hebben van een geweten. Maar wat is dat eigenlijk, een

van jeugdopera zijn uniek; om de kwaliteit landelijk te waar-

een grote pré is.

geweten? Waar heb je dat voor nodig en is het iets dat ‘uit’

borgen bereist het gezelschap niet alleen Amersfoort (tijdens

jezelf komt of iets dat je krijgt aangeleerd? Het varken van Sam,

de kerstvakantie) maar speelt de voorstelling ook 60% van

WERKPROCES MET DE COMPONIST

Rudolf, speelt een belangrijke rol en vertolkt het geweten van

de uitvoeringen door het hele land. Tevens speelt Holland

Chiel Meijering is vooral bekend van zijn avant-garde compo-

degene die hem bij zich draagt. Zoals hij Sam in Tantes moed

Opera een groot aantal besloten voorstellingen voor scholen.

sities in cross-over met tal van bekende stijlen. Onlangs

in sprak, zo confronteert hij haar nu met haar ongeduld en

Het gezelschap vindt deze besloten schoolvoorstellingen

realiseerde Meijering zijn eerste Dance-CD en het is dus niet

hebberigheid. Wanneer Sam hem verliest wordt hij gevonden

van groot maatschappelijk belang, omdat daarmee kinderen

vreemd dat je tijdens de voorstelling vaak niet stil kunt zitten

door Tante Flos, een slechte tante op zoek naar haar hart. Als

worden bereikt die anders nooit een opera zouden bezoeken.

op je stoel. Ook de tantes maken de nodige danspasjes! Niet

Rudolf zich ontpopt als haar geweten verstoort dit de verhou-

Holland Opera slaat hiermee een brug tussen culturen én

alles is wat het lijkt. Tante Flos is niet alleen een slechte tante,

ding tussen haar en haar zussen, met alle gevolgen van dien.

tussen sociale lagen.

ze blijkt opeens aardig en wil toch liever een hart in plaats van
Totale Kinderopruiming. Dit heeft Meijering doorgevoerd in

NIEUWE JEUGDOPERA

NIEUWE MUZIEK

Holland Opera maakt sinds 1994 nieuw gecomponeerde opera

Suikertantes is een nieuw gecomponeerde opera en is

dominant-tonica verwachtingen en ritmische verdraaiingen.

voor een jong publiek – de kernactiviteit van het gezelschap.

geschreven door componist Chiel Meijering. De muziek van

Verder maakt hij uitgebreid gebruik van 2 smaken: zoet roze

het muzikale materiaal; hij speelt met verkeerde modulaties,

voor bijvoorbeeld het opleukcomité en het diepe bittere zwart
van de wraakzuchtige tantes die alle kinderen willen opruimen.
Suikertantes is dus niet alleen suikerzoet, maar soms ook echt
eng en spannend.

VORMGEVING
Suikertantes was een jeugdopera met een totaal nieuwe beeldtaal door middel van een ‘levend’ decor. Het decor is gebouwd
door Andrea Dröes en Jurjen Alkema van het vormgeverscollectief Het Blauwe Uur; jonge makers met wie Holland Opera
voor het eerst samenwerkte. Op drie abstracte schermen,
afgeleid van de scheve perspectieven die je vaak ziet bij spookhuizen, kregen de objecten met ‘video-mapping’ steeds een

“SPECTACULAIRE
VIDEOTECHNIEK,
KLASSIEKE ZANG,
HETKINDERKOOR,
HET MENGT
MOEITELOOS’”

andere functie, zoals de kamer van Sam of een spookhuis. Op
deze manier was het decor wel degelijk 3-dimensionaal (dus
geen filmdoek of scherm), en veranderde toch steeds van vorm.
De video content bestond uit potloodtekeningen, die zijn
verwerkt tot videomateriaal. De projectie vanuit twee beamers
verbeeldde zowel de reis van Sam door de gangen van haar
Chiel Meijering voorziet elke scène perfect van passende muziek. Daarbij beschikt Holland Opera over uitstekende solisten voor

Spookhuis als de diverse ‘jeugdjournalen’. De schermen hadden

de drie tantes (Florian Just, Arnout Lems en Niek Idelenburg) en sopraan Donij van Doorn brengt naast Sam ook overtuigend de

bovendien deuren, waardoor er door een getekende deur ook

varkensknuffel Rudolf tot leven.

daadwerkelijk heen gestapt kon worden.

Theatermaker
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THE DAY AFTER

WERELDPREMIÈRE 26 JUNI 2015

maakt het verhaal menselijk. Het misbruik van de zonnewagen
“Verhalen willen we vertellen”, zo opende regisseur Joke

van Phoebus is het symbool van de menselijke arrogantie die

Hoolboom de avond, en dat kunnen ze daar bij Holland

speelt met krachten die hij niet beheerst en niet doseert. Het uit-

Opera! Terwijl de schemering viel en vogels hun avondlied

eindelijke libretto waarin de vernietiging inmiddels heeft plaats

kwetterden, werd het publiek in het mythologische ver-

gevonden, vertelt het verhaal van een paar overlevenden.

haal gezogen. Dat niet in de laatste plaats door de prachtige muziek van Jonathan Dove, die in een niet-aflatende

Een onderwerp als dit vraagt om een andere omgeving dan

stroom de verhaallijn begeleidde en becommentarieerde

een schouwburg. Het vraagt om een visueel sterke locatie, een

en de spelers van leidmotieven voorzag.

decor groter dan de werkelijkheid. We hebben gekeken naar

Operamagazine: Place de l’opera

oude fabriekshallen en andere verlaten industriële panden en
terreinen. Toch is uiteindelijk de keuze gevallen op het feeërie-

LITTEKEN IN HET LANDSCHAP

ke Rijnauwen. Geen plek waar je verval en vernietiging proeft,
maar wel een plek die de schoonheid van de natuur weergeeft

Toen Jonathan Dove, April de Angelis, Niek Idelenburg en ik ja-

en het mogelijke verlies ervan pijnlijk invoelbaar maakt. Het

ren geleden besloten een nieuwe opera te maken, was het voor

speelvlak van de grote weide is geabstraheerd door één gro-

ons duidelijk dat deze een relatie moest hebben met de wereld

te baan van vernieling in het landschap aan te brengen. Deze

van nu. De Griekse verhalen van ver voor Christus waren in hun

zwarte brede en lange groeve oogt als een litteken in het land-

tijd al metaforen voor de werkelijkheid waarin men toen leefde

schap dat contrasteert met de schoonheid van de plek. In die

en er is helaas niets nieuws onder de zon.

tegenstelling schuilt het drama.

Uitgangspunt werd de mythe van Phaeton waarin de aarde ver-

SAMENWERKING

nietigd dreigt te worden door de hoogmoed van één jongeman.

Voor deze opera op locatie heeft Holland Opera o.a. samen ge-

Deze mythe is een metafoor voor de drang van de mens om de

werkt met de kweekvijver van het Nederlands Blazers Ensem-

elementen aan zich te onderwerpen. Het genie van de enkeling

ble; het jongNBE en TENT Circustheater producties. Hiermee

creëert machines die in de handen van een onverantwoordelij-

wordt aan zowel jong muziek- als aan circustheatertalent een

ker brein levensgevaarlijk zijn. Phaëton maakt, als nietige mens

podium geboden. Holland Opera zoekt naar wegen om het ima-

tegenover de machtige natuur, het drama invoelbaar voor het

go van opera te verfrissen en haar publiek uit te breiden met

publiek. De zoon die zich wil meten met zijn goddelijke vader

nieuwe publieksgroepen.

Spectaculair in de hoogste graad is ook de uitvoering, in regie van Joke Hoolboom, die de scheppende ziel is van Holland Opera. Het zou jammer zijn te verraden op welke verrassende en vurige manieren decorontwerper Douwe Hibma
de ondergang van de wereld laat zien. Maar ook hoe de zangers, danseressen en circusartiesten spelen en door het
landschap bewegen is schitterend.

Hoewel ooit gebouwd als verdedigingsveste oogt Fort Rijnauwen op een zomeravond niet als een plek waar de wereld dreigt te

Theaterkrant

vergaan. Toch situeert Holland Opera, te midden van dit idyllische landschap, de fraai gemonteerde buitenopera The Day After.

Volkskrant
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PUBLIEK

OPERA OP FORT RIJNAUWEN
IS ALS LANDSCHAPSKUNST

hij de verschillende stemtypes optimaal te gebruiken, zonder

The highly original production style of Holland Opera makes it

Holland Opera bereikt met haar werk aantoonbaar een divers

dat het ooit geforceerd aandoet. Geen hoge noten om de hoge

possible for me to use a different approach to the orchestra.

en vaak nieuw publiek. De opera’s op locatie bereiken mensen

De zangers, danseressen en acrobaten, bewegen zich

noten, maar prachtige melodielijnen, goed georkestreerd. Zijn

Since the singers are always amplified in their large-scale

voor wie de drempel van het theater veelal te hoog is. Naast de

zo organisch door de natuur dat de regie van Joke Hool-

muziek raakt je, heeft humor en sluit naadloos aan bij de dra-

site-specific productions, I can use a louder orchestra than

live uitvoeringen worden de filmische registraties van de ope-

boom aan landschapskunst doet denken. Vooral het spel

matische en geestige teksten van De Angelis.

I normally would in a chamber-opera, while still only using 13

raproducties van Holland Opera uitgezonden door BravaNLTV

instruments. For intimate scenes I use harp and woodwind,

en de digitale kanalen van NPO en Zapp. Hiermee bereikt Hol-

but for the epic scenes, two each of horns, trumpets and trom-

land Opera jaarlijks ongeveer 1,5 miljoen kijkers.

met de elementen dat zo mooi samenvalt met de inhoud
van het verhaal maakt deze opera bijzonder en tot een

COMPOSING FOR HOLLAND OPERA

absolute aanrader.

The story of The Day After involves spectacular events, and

bones – like the brass section I would use in a big opera house.

Trouw

these demand spectacular music. An inexperienced young

The opera has a small cast (five singers) but an epic feeling. The

Vanaf de thrillersensatie Blauwbaard (2013) en de succesvolle

man tries to drive the chariot of the sun across the sky, with

five singers play solo roles, but together can also become a

Orfeo Underground (2014) heeft Holland Opera bewezen dat

disastrous consequences. Out of control, he brings the sun too

chorus, and personify the whole world praying for deliverance.

het ook jonge generaties (10 – 40 jaar) bereikt (23% van de be-

JONATHAN DOVE
Jonathan Dove koos voor spectaculaire muziek, veel bla-

close to the earth, and it seems that the end of the world is at

zoekers aan deze projecten was <40) en op een nieuwe manier

hand. A dramatic intervention is needed to save the planet as

To make the storytelling vivid, I like to give characters their

the heat becomes overwhelming.

own specific music – using a certain instrument, or a particular

zers en slagwerk, en voor grote effecten in een stijl die je

mode or scale that suggests something about that character.

een aangeklede minimal music zou kunnen noemen, sterk

I imagine a violent drumming, conjuring up the horses’

For Phaeton, the adventurous young man, I discovered a mode

pulserend, heel effectief.

hooves, and cascading fanfares of trumpets, horns and trom-

that I have never used before, with a sharpened fourth and flat-

Theaterkrant/ Max Arian

bones. Yet the ride starts off as an exciting adventure, so the

tened sixth, combining elements of major, minor and whole-

brass and timpani must also create a feeling of hurtling ener-

tone scales. The sharpened fourth suggests his confidence and

Jonathan Dove is een internationaal bekend componist en heeft

gy, with thrilling harmonies and dancing rhythms.

ambition, while the flattened sixth hints at his tragic destiny.

een groot aantal opera’s op zijn naam. Hij schrijft muziek met

This is the climax, the focus of the whole opera. But there are

maatschappelijke relevantie, niet alleen door de keuze van zijn

also intimate scenes between father and son, boyfriend and

His instrument is the trumpet. His father shares his mode (a

onderwerpen, maar ook door al sinds de jaren tachtig commu-

girlfriend. So the orchestra needs a wide range of colours.

family resemblance) but Phoebus’ instrument is the trombone.

nity opera te maken en interessante muziek te schrijven voor

And the voices must not get lost amidst all the orchestral ex-

The brightness of Phaeton’s mode and instrumentation con-

de combinatie van een professionele en amateur cast. Boven-

citement.

trasts with a darker, gloomier mode early in the opera for the

dien is zijn muziek voor zangstemmen ongeëvenaard en weet

het fenomeen opera tot leven brengt.

THE DAY AFTER LEEFTIJD PUBLIEK

8%

15%

10%
15%

desolate, barren landscape after the disaster, and the mean
sound of Phaeton’s taunting schoolmates.
To make a strong difference between the young man and his
father, the god Phoebus, I have chosen a tenor voice for Phaeton and a bass-baritone for Phoebus. The young tenor needs a
strong voice, as his epic adventure is the longest piece of sus-

25%

27%

tained singing in the opera, beginning on top of the world and
ending in terror.
I enjoy all the different opportunities for ensemble singing. I
hope the final lament will be touching, and also that the audience will hear, at the end, just the possibility of hope.
Jonathan Dove

< 20

50 - 60

20 - 40

60 - 70

40 - 50

> 70

Jonathan Dove & Niek Idelenburg
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ROODHAPJE

WERELDPREMIERE 20 DECEMBER 2015

THEMA
Met Roodhapje onderzoekt HO de angst voor het volwassen

Bij het werken aan deze nieuwe jeugdopera stond vormgever

worden en de eenzaamheid van de vreemdeling.

Douwe Hibma en mij de visualisering van een theatraal hoorspel voor ogen. Zo is er een klimaat geschapen waarbij ieder-

Via hun smartphones verwerken kinderen een eenzijdig menu

een wordt geprikkeld om echt te luisteren. Douwe ontwierp

van beeld en muziek als dagelijks brood. In het zeer goed ont-

een decor waarbij de geluiden die je ermee kunt maken van

vangen Roodhapje (2015) prikkelt HO de fantasie van kinderen

het grootste belang zijn. Een trap die nergens naar toe leidt en

met live muziek, georganiseerde omgevingsgeluiden, het door-

kraakt wanneer je hem beklimt, terwijl je wanhopig probeert

breken van de vierde wand en de interventies van de mobiele

geen geluid te maken. Een deur (die vrij in de ruimte staat) piept

telefoon.

angstaanjagend als hij geopend wordt. Alles om het publiek de

MUZIEK

oren te laten spitsen.

Steven Kampermans composities zijn vaak gebaseerd op volks-

Om het jonge publiek een kijkje te geven in de keuken van het

muziek met zowel Oosterse als Westerse wortels. In zijn eerste

maken van een opera, stappen de zangers een paar keer uit

opera Roodhapje creëerde Kamperman spanning tussen Rood-

hun rol en spelen zij ‘zichzelf’. De realiteit komt letterlijk om de

kapje en de wolf. Zijn volksmuziek verklankt het milieu waar

hoek kijken als een scene ruw onderbroken wordt door de mo-

Roodkapje uit voortkomt en schuurt aan tegen de blues van de

biele telefoon van de zangeres die Roodkapje speelt.

wolf, de loner uit het woud.

ARTISTIEKE MOTIVATIE EN NOODZAAK

VAN TONEELTEKST TOT LIBRETTO

In een tijd waar ‘het beleid’ heeft bepaald dat ‘marktwerking’

Imme Dros ontving talloze literaire prijzen. Ze is bekend van

en ‘economisch rendement’ veelal uitgangspunten zijn voor

haar hertalingen van tal van mythes. Zeer recent is haar nieuwe

een nieuwe productie, is een muzikaal tegengeluid noodzake-

Deze vlotte jeugdopera, een moderne interpretatie van het sprookje, is

en succesvolle vertaling van de Ilias. Het libretto van Roodhap-

lijk. Een volledig doorgecomponeerd werk, bezet door kwalita-

allerminst kinderachtig. Een rockende Roodkapje, die liever shopt dan groot-

je, gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van Imme Dros,

tief zeer goede (klassiek geschoolde) musici is voor een jong

moeder bezoekt, maar wel de boze wolf onschadelijk maakt. De composities

werd gemaakt door Joke Hoolboom in samenspraak met dra-

publiek steeds meer een unicum.

van Steven Kamperman klinken behoorlijk grimmig.

maturg Carel Alphenaar.

Annette Embrechts Volkskrant

Behalve vrije voorstellingen speelt Holland Opera een groot
Hoolboom hierover:

aantal besloten voorstellingen voor scholen. Het gezelschap

“Toen ik de bewerking van Imme Dros van het beroemde

vindt deze besloten schoolvoorstellingen van groot maat-

sprookje Roodkapje las, was ik onmiddellijk gecharmeerd en

schappelijk belang, omdat daarmee kinderen worden bereikt

geïnspireerd door de rol van de wolf. Imme gaf deze slechterik

die anders nooit een opera zouden bezoeken. Holland Opera

een mooie dramatische lijn door hem een tegenspeler te geven

slaat hiermee een brug tussen culturen en de diverse sociale

in ‘Waterwolf’. De wolf ziet in zijn spiegelbeeld in de waterput

lagen. Het is van het grootste belang dat dit soort kwalitatief

deze Waterwolf en deelt met hem zijn eenzaamheid. Zo krijgt

hoogwaardige voorstellingen gespeeld worden, ondanks de

hij een poëtische laag. Ondertussen is Roodkapje een meisje

beperkte financiële middelen van de scholen.

dat opgroeit en door haar moeder klein gehouden wordt. Ieder
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kind (en ouder) herkent zich in dit figuurtje dat zo snel mogelijk

De reprise van Roodhapje tourt in 2017 door het land en speelt

voor vol(wassen) wil worden aangezien.

daarbij een groot aantal schoolvoorstellingen.
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IN VOORBEREIDING
SPEELDATA
za
zo
di
wo

VOLKSKRANT
“Hartstochtelijk duet gaat over in geslepen duel”

THEATERKRANT

“Deze voorstelling is het waard om gezien en gehoord te worden”

19 dec
20 dec
22 dec
23 dec

PRIJZEN
14:00 & 16:00 uur (try-outs)
15:00 uur PREMIERE
14:00 & 16:00 uur
14:00 & 16:00 uur

vr
za

25 dec 13:00 & 15:00 uur (1e Kerstdag)
26 dec 13:00 & 15:00 uur (2e Kerstdag)

zo
di
wo
za
zo

27 dec
29 dec
30 dec
2 jan
3 jan

14:00 & 16:00 uur
14:00 & 16:00 uur
14:00 & 16:00 uur
14:00 & 16:00 uur
14:00 uur

Kaarten
Kind (t/m 12)
CJP
Volw.
Oma kaart
(3 volw. & 2 kind)
Try-outs
Kind (t/m 12)
CJP
Volw.

€
€
€
€

10,00
15,00
17,50
65,00

€ 5,00
€ 10,00
€ 15,00

KERSTARRANGEMENTEN
(ALLEEN 1E EN 2 E KERSTDAG)
Kerstbrunch om 11:00 uur
Kerstlunch om 13:00 uur
Kind (t/m 12)
Volw.

€ 10,00
€ 22,00

KAARTEN

DE VEERENSMEDERIJ

Online bestellen:

Terrein ‘de Wagenwerkplaats’
Soesterweg 330

Auto:
Navigatie: Soesterweg 244
Gratis parkeren bij Rail Infra

3812 BH Amersfoort

Opleidingen

BEREIKBAARHEID

Drukwerk:

Openbaar vervoer:
10 minuten lopen vanaf achter-

drukkerij Jan Evers BV

www.hollandopera.nl
Telefonisch reserveren:
033 2020929

zijde station Amersfoort CS

NU IN HET THEATER

SPROOKJE IN DE
KERSTVAKANTIE
VEERENSMEDERIJ | AMERSFOORT

REPRISE 4 MUSKETIERS
Een voor allen, allen voor een!

DE MUZIEK XPRESS

KLASSE THEATER UITJES

Educatief project waarbij het zelf

DON GIOVANNI

Een bijzondere samenwerking

Mooiste opera van Mozart

maken van muziek door kinderen

“EEN
ROCKENDE
ROODHAPJE
DIE LIEVER
SHOPT DAN
GROOTMOEDER
BEZOEKT”

REPRISE ROODHAPJE
Smakelijk hapje voor iedereen

in de Werkspoorkathedraal

en jongeren voorop staat
De degens worden gekruist en de pannen

Intensieve samenwerking met een aantal

Een samenwerking tussen vijf profes-

In samenwerking met De Nieuwe Phil-

In het zeer goed ontvangen Rood-

vliegen je om de oren. De drie musketiers

scholen uit Amersfoort en omstreken,

sionele jeugdgezelschappen die vijf

harmonie Utrecht brengt Holland Opera

hapje (2015) prikkelt HO de fantasie

waren vroeger echte helden, nu runnen

waarbij

disciplines

en

dit jaar in augustus/september Mozart’s

van kinderen met live muziek en een

ze een koek en zopie. Als op een dag een

4 verschillende stations. Alle ‘muziek-

voorstellingen in elkaars huis (4 regio’s)

meesterwerk op een spannende locatie.

rockende Roodkapje, die liever shopt

jong meisje op de stoep staat en zegt dat

treinen’ voeren uiteindelijk naar het

spelen,

één van hen haar vader is, zijn de rapen

Centraal Station; de theaterzaal van de

gezelschappen

gaar! Maar waar moet een vader eigenlijk

Veerensmederij, waar de kinderen een

cultuureducatie.

aan voldoen? Moet ie sterk zijn, slim of

voorstelling bezoeken.

gekozen

kan

worden

uit

lief? Of alles tegelijkertijd?

vertegenwoordigen

maar

ook

ontwikkelen

nieuwe

vormen

de
van

Holland Opera speelt 23 voorstellingen

ze het traject willen bewandelen; van

dend), Het Laagland (toneel), Kwatta

in de grote zalen van de theaters, zowel

workshop tot eigen voorstelling en

(muziektheater) en Holland Opera, toert

als vrije voorstelling en als besloten

presentatie.

in maart en april in de eigen theaters van

schoolvoorstelling.

JAARVERSLAG 2015

wordt vertolkt door de jonge zanger

Klasse Theater Uitjes gevormd door
De Stilte (dans), Het Houten Huis (beel-
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boze wolf onschadelijk maakt.

Martijn Cornet.

Het is aan de scholen zelf hoe intensief

JANUARI T/M APRIL
IN DE NEDERLANDSE THEATERS

dan grootmoeder bezoekt, maar wel de
De titelrol in deze moderne Don Giovanni

de gezelschappen.

JANUARI T/M DECEMBER 2016

JANUARI T/M APRIL 2016

16 AUGUSTUS T/M 4 SEPTEMBER

KERST 2016 VEERENSMEDERIJ
TOURNEE
JANUARI T/M APRIL 2017
JAARVERSLAG 2015
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ALGEMEEN
ALGEMENE EN ARTISTIEKE DIRECTIE

zijn. Het functioneren van dit model wordt jaarlijks door het

Idelenburg maakt deel uit van de werkveldcommissie klassiek

In seizoen 2013-2014 is zij bij Het Gelders Orkest aangesteld als

Joke Hoolboom

bestuur getoetst.

zang voor het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

artistiek producent van de Lab-concerten (speciale concerten

ARTISTIEKE DIRECTIE EN EDUCATIE

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Samen met Maarten Koningsberger en een jury bestaande uit

om een nieuw publiek te trekken).

Ed Spanjaard, Carolyn Watkinson en Pieter Alferink, begeleidde

Eerder regisseerde zij 2 jonge acteurs bij de Zapp-Mattheus

Niek Idelenburg

Schoolvoorstellingen bereiken alle lagen van de bevolking,

en dirigeerde hij het talentenproject voor jonge zangsolisten

van het ABC, een bewerking van de Mattheus Passion door

daar is het publiek het meest divers. HO speelt daarop in met

‘in de ban van de Messiah’ georganiseerd door de Noorder-

schrijver Simon van der Geest uit 2013. Dit theatrale concert

BESTUUR

de thematiek van de voorstellingen, zoals discriminatie versus

kerkconcerten Amsterdam. Idelenburg is tevens bestuurslid

gaat in 2016 wederom in reprise in TivoliVredenburg en de

Het bestuur bekleedt functies in de politiek, advisering, archi-

tolerantie, religie, verloren heldendom en de zoektocht naar

van ‘Amersfoort Klassiek’, die gezamenlijke afstemming en

Rotterdamse Doelen.

tectuur en de accountancy. Over het geheel genomen een

familiebanden.

promotie van klassieke muziek in de breedste zin van het woord

gevarieerd samengesteld bestuur dat HO op tal van vlakken

in Amersfoort voorstaan.

Hoolboom is voorzitter van het bestuur van Muziektheater de

kan adviseren en (be)sturen.

Componisten van diverse muzikale richtingen combineren

René Leegte (1968) voorzitter bestuur Holland Opera (2008)

belcanto met rock, wereld muziek en jazz. In de diversiteit

Joke Hoolboom is artistiek leider, regisseur en algemeen

in de Veerensmederij. Hoolboom is lid van de adviescommissie

Voormalig Lid Tweede Kamer voor de VVD. Thans werkzaam als

aan stijlen kunnen de verschillende bevolkingsgroepen zich

directeur van Holland Opera. Zij regisseerde tal van jeugd-

festivals, provincie Utrecht.

lobbyist met zijn bedrijf: Publieke zaken.

herkennen.

opera’s en grote opera’s op locatie. Ze schreef ook een aantal

Freek Rijna (1955) Voormalig lid Executive Board Friesland-

libretti waaronder de succesvolle producties: Roodhapje en

Campina en COO Asia.

Samenwerken met partners als het jongNBE en TENT Circus-

Sybren Kalkman (1944) penningmeester bestuur Holland

theaterproducties vergroot de herkenning en nabijheid van

Opera (2003, afgetreden 11 december 2015).

bezoekers met de mensen op het toneel.

Voorheen accountant bij KPMG.

Ton Zoetbrood (1963) penningmeester bestuur Holland

VRIENDENSTICHTING HOLLAND OPERA

Opera (2015). Voorheen accountant bij KPMG en senior vice
Overseas Company.

Frits Barneveld Binkhuysen (1953)/radioloog | voorzitter
Tom Feringa (1957)/Fiscaal jurist |penningmeester
Annelies Brinkman (1966)/Consultant Charitatieve

Edward van Schaijk (1968) secretaris bestuur Holland Opera

en Culturele organisaties| secretaris

president finance Pon Holdings, huidige functie CFO bij Aramco

(2012, afgetreden 15 september 2015). Consultant / interim
manager ruimtelijke ordening / vastgoed bij OPPS in Zeist.

COMITÉ VAN AANBEVELING

Frits Barneveld Binkhuysen (1953) secretaris bestuur

Dhr. Willibrord van Beek | Commissaris van de Koning Utrecht

Holland Opera (toegetreden 1 juni 2015). Radioloog

Dhr. Lucas Bolsius | burgemeester Amersfoort

Peter de Haan (1957) bestuurslid Holland Opera (december

Mw. Miranda van Kralingen | intendant Opera Zuid

2013). Adviseur en interim-manager cultuur en kennis.

Dhr. Jan Willem de Vriend | chef-dirigent Orkest van het Oosten

GOVERNANCE CODE CULTUUR

VARIA

HO kiest voor het bestuursmodel met actieve bestuursleden,

Naast artistiek leider en hoofd educatie van Holland Opera is

waarbij middels een bestuursreglement de scheiding tussen

Niek Idelenburg dirigent en muzikaal leider van het Amster-

besturende en toezichthoudende taken is gewaarborgd. Een

dams Bach Consort (ABC) en het Carthago Barok Consort

overgang naar het Raad van Toezichtmodel is overwogen,

(CBC). Met het ABC, bestaande uit een professioneel baroken-

maar gezien de omvang van de stichting en het ontbreken van

semble en kamerkoor realiseert hij gemiddeld 5 verschillende

praktische noodzaak is daar niet toe overgegaan. De dagelijkse

projecten (15 concerten) per seizoen. Naast Idelenburg, als

leiding is gedelegeerd aan de tweehoofdige directie, waarbij

vaste dirigent, werkt het ABC met gastdirigenten als Jos van

echter bestuursleden als coach en praatpaal actief betrokken

Veldhoven, Bart Schneemann en Erik van Nevel.
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4 Musketiers.
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BIJLAGEN

Orkest

Librettist.....................................April de Angelis

Crew

Carthago Consort

Regisseur....................................Joke Hoolboom

Technische productieleider

Dramaturg..................................Carel Alphenaar

& voorstellingsleiding..............Jelle Snijder

Coaching circustheater ..........Cahit Metin

Productieleiding ......................Hedwich Hoetink

Camera 1 ...................................Pieter Huisman

Regie assistent..........................Ralph Kooijman

Productie assistent .................Carolien van Iersel

Camera 2 ...................................Ruben Pest

Decor ..........................................Douwe Hibma

Publiciteit &

Camera 3 ...................................Joke Hoolboom

Lichtontwerp.............................Maarten Warmerdam

vrijwilligerscoördinatie ..........Bianca van Varik

Editing ........................................Ruben Pest

Geluidsontwerp .......................Paul Jeukendrup

Marketing...................................Esther van Doorne

Editing ........................................Joke Hoolboom

Kostuums...................................Sophie Ketting

Educatie.....................................Nynke Hoogland

Geluidsmix ................................Tom Gelissen

Grime ........................................Bernadette Hilhorst

Bureau & kassa.........................Celine Klinckhamers

Gevechtschoregrafie ..............Jeroen Lopes Cardozo

Lichttechniek.............................Justin Menzo

DVD en CD-opname

MEDEWERKERS
SUIKERTANTES
Creatie
componist .................................Chiel Meijering
librettist .....................................Jurrian van Dongen

Vrijwilligers

regie ...........................................Joke Hoolboom

Erica van Vugt

Cast

Zendertechniek........................Tim van Diepen

dramaturgie ..............................Carel Alphenaar

Gabriela Alcinoni

Phäeton......................................Erik Slik

Vuureffecten.............................Arjan van Drunen

decorontwerp ..........................Het Blauwe Uur

Jacques van der Kruis

Phoebus......................................Alistair Shelton-Smith

Techniek.....................................Djordi Veerman

kostuums....................................Sophie Ketting

Linda ten Hove

Jonge vrouw..............................Nicole Fiselier

Volgspot.....................................Annemaaike Haffmans

kostuums ...................................Ineke Duivenvoorde

Trees van Kleef

Moeder.......................................Fenna Ograjensek

Boventiteling.............................Nicole van Eijck

lichtontwerp .............................Maarten Warmerdam

Willy van Kleef

Oude vrouw...............................Sandra Botor

Kostuums...................................Marjan van Geene

sounddesign .............................Tom Gelissen

Peter Koch

Geluidstechniek .......................Vid Ahacic

Kleedster....................................Annet Koorevaar

Janny Boltrop

Orkest .......................................jongNBE

Stage grime ..............................Marit van Otten

Crew

Ed Koster

Fluit .............................................Marinda Kusters

.....................................................Yoy van Lunenburg

lichttechniek .............................Niels Kingma

Marieke Dijkman

Hobo ...........................................Helmke Jansen

.....................................................Kayleigh Schultz

lichttechniek .............................Justin Menzo

Hanneke Schurink

Klarinet ......................................Annemiek de Bruin

Decor bouw...............................Joep Istiecool

geluid .........................................Tim van Diepen

Charlotte vd Wall Bake

Fagot ..........................................Thomas Dulfer

.....................................................Jet van Heeteren

geluid .........................................Arne Bock

Bert Prinsen

Saxofoon....................................Els van der Weij

.....................................................Durk Hibma

productie ...................................Hedwich Hoetink

Inge van der Meer

Hoorn .........................................Harry Stens

.....................................................Johannes Hibma

productie ...................................Carolien van Iersel

Rob van der Bank

Hoorn ........................................William McNeill

.....................................................Roderik Sommerdijk

online marketing ......................Anne Jan Roeleveld

Curly Zuidema

Trompet......................................Bas Duister

.....................................................Ward Kreykamp

website, publiciteit...................Bianca van Varik

Marie Anne Jansen

Trompet......................................Rianne Schoemaker

educatie .....................................Ninske Repko

Ali Planting

Trombone...................................Lennart de Winter

educatie .....................................Nynke Hoogland

Nico Scheerder

Trombone...................................Jesse van der Ham

Camera’s....................................Pieter Huisman,

editing lesmateriaal .................Ruben Pest

Miriam Kraal

Contrabas...................................Rebecca Fransen

.....................................................Antionette Verbree

geluid lesmateriaal ..................Eric Leek

Jaap + Bep

Harp ............................................Michelle Verheggen

.....................................................Ruben Pest

repetitor ....................................Felicity Goodwin

Ria Verweij

Slagwerk.....................................Arend Bruijn

.....................................................Eefje Vagi

grime ..........................................Bernadette Hilhorst

Renny Zwaagstra

Dirigent.......................................Niek Idelenburg

.....................................................Joke Hoolboom

productieassistent ..................Jony Overdijk

Ans Dijkstra

Film

Editing ........................................Ruben Pest

Cabrini van Aalst

Acrobaten TENT

Beeldregie..................................Joke Hoolboom

Cast

Bettie Eek

Ayla Moes, Tom Mörtl, Lisa Chudalla,

Geluidsmix.................................Tom Gelissen

Sam ............................................Donij van Doorn

Peter van Dalen

Joris de Jong, Tuk Frederiksen

Fotografie...................................Ben van Duin

Tante Flos ..................................Niek Idelenburg

Nicole van Eijck

Tante Heralda ...........................Florian Just

Grafisch ontwerp .....................The Others

Dansers

Tante Ecoline ............................Arnout lems

THE DAY AFTER

orkest .........................................Carthargo Consort

Creatie

Zakelijke leiding........................Niek Wijns

presentatrice ............................Nienke de la Rive Box

Componist.................................Jonathan Dove

Artistiek leider NBE..................Bart Schneemann
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Jenia Kasatkina, Birgit Gunzl, Evelyne Rossie

Organisatie Nederlands Blazers Ensemble
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Productie ...................................Anne Pagnier

Rosa van der Wolf

Productieassistent ..................Nadina Dekkers

Sarah Bottenheft

Marketing ..................................Olga Mouret

Silvia Muller

Educatie .....................................Claartje Gieben
Stagemanagement ................Luc Kossen

Cast 2:

Muzikale voorbereiding .........Dick Verhoef

Alba Janssen
Anastasia Popovic

TENT circustheater producties

Anick Fontein

Zakelijk leider ...........................Rosa Boon

Daria Edzes

PR & Communicatie ...............Hanneke Meijer

Elles van Lier

ROODHAPJE

Isabelle Boers
Juul van Essen

Creatie

Merel de Vree

Productie....................................Minka Parkkinen

Puck Hopstaken

Componist ................................Steven Kamperman

Suus Keus

Theatertekst ............................. Imme Dros

Teunie van de Groep

Bewerking & regie ..................Joke Hoolboom

Veerle van der Brug

Dramaturgie..............................Carel Alphenaar
Decorontwerp........................... Douwe Hibma

Crew

Lichtontwerp ...........................Maarten Warmerdam

Productie ..................................Hedwich Hoetink

Geluidsontwerp .......................Tom Gelissen

.....................................................Carolien van Iersel

Kostuums .................................Sophie Ketting &

Publiciteit .................................Bianca van Varik

.....................................................Marjan van Geene

.....................................................Linda Thoen

Illustratie ...................................Rob Vernie

.....................................................Esther van Doorne

Vormgeving .............................Drukkerij Jan Evers BV

Educatie ....................................Nynke Hoogland
Bureau .......................................Nicole van Eijck

Cast

Stage ..........................................Mirjam Bakker

Roodkapje ................................Leonie van der Wal

.....................................................Elsa van Dijk

(Groot)moeder ........................Madieke Marjon

.....................................................Noortje Pater

Wolf ............................................Niek Idelenburg

Repetitor solisten ....................Felicity Goodwin

Melodisch slagwerk ................Christiaan Saris

Repetitoren kinderkoor...........Anneke Langeraar

Gitaar .........................................Jurgen Burdorf

.....................................................Reinier Bavinck

Hammond orgel .......................Niek Idelenburg

Kleedster ..................................Annet Koorevaar

Viool ...........................................Leonie van der Wal

Assistente koor ........................Floor Idelenburg

Basgitaar ..................................Madieke Marjon

Lichttechnicus...........................Niels Kingma
Geluidstechnicus .....................Nina Kraszewska

Kinderkoor Scholen in de Kunst
Cast 1:

Film

Ayla Hurkmans

Camera’s ...................................Ruben Pest

Het resulteert in een smakelijk hapje voor

Dani Krijnen

.....................................................Pieter Huisman,

echt iedereen die denkt Roodkapje te kennen.

Emma Dufour

.....................................................Joke Hoolboom

Theaterkrant

Estrella Smith

Editing.........................................Ruben Pest

Lise Voorbergen

Beeldregie .................................Joke Hoolboom

Rosa de Vos

Geluidsmix ................................Tom Gelissen
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
EN FINANCIËLE PARTNERS
Samenwerkingsverbanden Suikertantes

Financiële partners Muziek Xpress		

Drukkerij Jan Evers BV

Amersfoort Citymarketing

VSB fonds

Jurrema en Hoogenbos

BRAVA TV

Kf Hein fonds

De Reclamemakers

B.Slim

Gemeente Amersfoort, afdeling milieu

Donaties crowdfunding en giften		

Klasse Theater Uitjes

Smink Afvalverwerking

Stoelenschenkers Holland Opera

Rail Infra

FrieslandCampina

Vrienden Holland Opera

Verkeerstuin

Financiële partners Suikertantes

Financiële partners Roodhapje

Winterkwartier

Gemeente Amersfoort

Gemeente Amersfoort

EHBO Baarn

Friesland Campina

Friesland Campina

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten

Samenwerkingsverbanden The Day After

VSB fonds

VSB fonds

Nederlands Blazers Ensemble

Fonds 21

Kf Hein fonds

TENT circus theaterproducties

Kf Hein Fonds

Kersjes fonds

Staatsbosbeheer

1A First Alternative

Fentener van Vlissingen Fonds

BravaHDTV

Prins Bernhard Cultuur Fonds

DARA, wereldrestaurant op locatie

Fentener van Vlissingen Fonds

De Uithof

Stichting Janivo

Scholen in de Kunst Amersfoort

“OPERA OP
FORT RIJNAUWEN
IS ALS
LANDSCHAPSKUNST”

Gemeente Amersfoort
Gemeente Bunnik

Financiële partners The Day After

Gemeente Utrecht

Prins Bernhard Cultuurfonds

Oranje Kruis

Bankgiro loterij

Uitbureau Utrecht

VSB Fonds

VVV Amersfoort

Fonds voor de Podiumkunsten

VVV Utrecht

Fonds 21
Friesland Campina

Samenwerkingspartners Roodhapje

Eduard van Beinum stichting

Amersfoort Citymarketing

Gemeente Amersfoort

BRAVA TV

Gemeente Utrecht

Klasse Theater Uitjes

Bank Nederlandse Gemeenten

Rail Infra

Kf Heinfonds

Scholen in de Kunst Amersfoort

Zabawas

Holland Opera heeft een eigen youtube-kanaal waarop delen

Verkeerstuin

Norma fonds

van alle voorstellingen kunnen worden teruggezien.

Winterkwartier

1-A First Alternative

EHBO Baarn

Plus Punt

Daarnaast worden vanaf 2009 alle voorstellingen volledig
opgenomen en uitgebracht op DVD (HD) en CD, deze opnames
zijn op te vragen via info@hollandopera.nl
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CITATEN | RECENSIES
SUIKERTANTES
OPERA VOOR KINDEREN, HET KAN!
Theaterkrant
Door Henri Drost gepubliceerd 21 december 2014

buitengewoon
zeer goed
goed

THE DAY AFTER
OP SLEEPTOUW IN DE FRAAIE
BUITENOPERA THE DAY AFTER
Volkskrant
Annette Embrechts 30 juni 2015

De tantes zijn terug en hoe. Ze eindigden aan het eind van
Tantes (2006) in glazen potjes, maar wanneer tante Flos

‘Jonathan Dove laat in zijn stuwende compositie de wind op talloze

bedenkt dat ze eigenlijk een lieve, ja, een suikertante wil zijn,

varianten door de muziek blazen. Vijf zangers nemen het publiek

worden haar zussen Ecoline en Heralda zo boos dat de potjes

waarlijk op sleeptouw. Hoewel ooit gebouwd als verdedigings-

breken. Vrij zijn ze, alledrie. Niets staat de Totale Kinderoprui-

veste oogt Fort Rhijnauwen op een zomeravond niet als een plek

ming nog in de weg …

waar de wereld dreigt te vergaan. Toch situeert het Amersfoortse
Holland Opera, te midden van dit idyllische landschap, de fraai

Holland Opera maakt twintig jaar opera vanuit Amersfoort,

gemonteerde buitenopera The Day After, op hun verzoek gecom-

vrijwel altijd in een ongebruikelijke vorm, maar het blijft

poneerd door Jonathan Dove (bekend van opera’s als Flight en

altijd opera. Zo ook nu. Want de muziek van Chiel Meijering

Kwasi and Kwame). Het libretto van April de Angelis cirkelt rond

lijkt misschien toegankelijk, maar bevat uiterst merkwaardige

de sage over zonnegod Phoebus en zijn bastaardzoon Phaëton

modulaties en ritmeverschuivingen. Meijering voorziet niet

die vol jeugdige overmoed de zonnewagen naar de bliksem rijdt

alleen elke scène perfect van passende muziek, maar maakt

(en daarmee zichzelf en de wereld). Deze waarschuwing over een

sommige scènes. Zo is de eerste tocht door het spookhuis visueel

duistere wereld zonder zonlicht is ingebed in een terugblik van

niet eng, maar wordt ze dat door de muziek wel. Wanneer tante

haveloze overlevers die het drama herbeleven. De boodschap

Flos haar zussen probeert te overtuigen dat zij ook slecht is,

is duidelijk: ook de huidige mens waant zich net als Phaëton wel

gaat dat gepaard met oorverdovende gitaarerupties. Nergens

eens God. Maar zwaar op de hand wordt The Day After nergens.

is het louter effectbejag, want ondertussen schrijft Meijering

Vooral omdat Dove in zijn stuwende compositie de wind op talloze

slimme vocale partijen die altijd verstaanbaar zijn.

varianten door de muziek laat blazen. Hij gebruikt veel koperwerk

Het decor is eenvoudig en is gebaseerd op potloodtekeningen,

(trompet, trombone en hoorn) maar ook houten blaasinstru-

adembenemend bewerkt door Jurjan Alkema en Andrea Dröes.

menten, marimba en harp.

Waar videoprojecties vaak weinig toevoegen, maken ze

Dirigent Niek Idelenburg laat de dertien musici van het Jong

Suikertantes tot een succes. Prachtig hoe bijvoorbeeld het

Nederlands Blazers Ensemble zelfs af en toe swingen. Ook

spookhuis wordt opgebouwd, hyperrealistisch hoe het jeugd-

regisseur Joke Hoolboom ensceneert met lichte toets. Het

journaal updates geeft, bijna psychedelisch hoe de werking

past allemaal prachtig in het feeërieke decor.

van de betoverde suikerspinnen getoond wordt.
Epic and intimate theatre

Maar het zijn de vijf zangers die het publiek waarlijk op

at magical Fort Rijnauwen

Daarbij beschikt Holland Opera over uitstekende solisten voor

sleeptouw nemen, waarbij tenor Erik Slik (Phaëton), sopraan

Bachtrack

de drie tantes (Florian Just, Arnout Lems en Niek Idelenburg) en

Fenna Ograjensek en bariton Alistair Shelton-Smith een magi-

sopraan Donij van Doorn brengt naast Sam ook overtuigend

sche driehoek vormen’

de varkensknuffel Rudolf tot leven.
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REGIE VAN JOKE HOOLBOOM DOET
AAN LANDSCHAPSKUNST DENKEN
Trouw
Anita Twaalfhoven gezien 26 juni 2015

heeft ook een grote maatschappelijke urgentie. De vormgeving

venue they have used before. The production team thoroughly

het publiek in het mythologische verhaal gezogen. Dat niet in

werkt ook mee om dat te laten zien. Zo beweegt Phaëton niet

exploited the possibilities of this beautiful location.

de laatste plaats door de prachtige muziek van Jonathan Dove,
die in een niet-aflatende stroom de verhaallijn begeleidde en

om de aarde in een wagen met vier paarden, maar in een roestige spoetnik, voortgetrokken door vier mecaniciens.

The score makes copious use of minimalist patterns, comple-

becommentarieerde en de spelers van leidmotieven voorzag.

mented by April de Angelis’ terse libretto, but incorporates

De jonge talenten van het Nederlands Blazers Ensemble

The Day After, een nieuwe opera van componist Jonathan

Holland Opera is in Amersfoort gevestigd en maakt al tien

other musical idioms.

(jongNBE) ontvingen de toeschouwers al toeterend en blazend,

Dove, speelt in het feeërieke landschap rond het fort en het

jaar operatheater op locatie, nu al voor de vijfde keer bij Fort

Jazz rhythms propel the school fight that prompts Phaeton to

terwijl die zich als een lang lint door het betoverende grasland-

verhaal over een natuurramp komt daar filmisch tot leven.

Rijnauwen. In opdracht van het gezelschap heeft de Britse

travel to his father’s palace in India, and the journey itself is a

schap van Fort Rijnauwen richting de tribune begaven. Van

dramaturge April de Angelis een mooie Engelstalige tekst

sampler of world music.

het begin tot het eind van de voorstelling hadden de blazers,

Librettist April de Angelis gaf een actuele draai aan de mythe

geschreven, compact, subtiel en geestig.

Mr Dove’s score has a rewarding narrative lucidity, not least

geleid door Niek Idelenburg, een prominente rol. Ze speelden

over Faëton, de opstandige zoon die zonnegod Phoebus van

Dove koos voor spectaculaire muziek, veel blazers en slagwerk.

through assigning characters their own themes and instru-

geweldig.

zijn troon stoot en zo de aarde doet verschroeien.

Ze wordt uitstekend vertolkt door dirigent Niek Idelenburg met

ments: trilling woodwinds for the

Spannende ritmes en transparante harmonieën karakteri-

De opera valt zo naadloos samen met het landschap dat je

een ensemble van jonge conservatoriumstudenten: het Jong

Young Woman, a cocksure trumpet for Phaeton, and a trom-

seerden de muziek van Dove, die bij tijd en wijlen swingend

twijfelt of de vogels spontaan meezingen of door de speakers

Nederlands Blazers Ensemble.

bone echoing the low-voiced Phoebus. Just like the libretto,

en sensueel klonk. Er zat veel vaart in en soms deed het me

which switches from curt, even indelicate, vernacular to poetry,

denken aan Britten of aan Bernstein.

klinken. De indrukwekkende roestkleurige machines en speelvlakken voor orkest en zangers lijken thuis te horen tussen de

Spectaculair in de hoogste graad is ook de uitvoering, in regie

the music alternates between the familial and the cosmic.

Uitmuntend vocaal werk leverden de vijf solisten. Ze zongen

hoge bomen en wuivende grashalmen. De zangers, aangevuld

van Joke Hoolboom, die de scheppende ziel is van Holland

Costumed, like the cast, in textured tatters and matted locks,

allen met versterking, maar dat stoorde geen moment (hulde

met een cast van danseressen en acrobaten, bewegen zich zo

Opera. Het zou jammer zijn te verraden op welke verrassende

jongNBE, the junior branch of the Nederlands Blazers Ensemble,

aan geluidsontwerper Paul Jeukendrup!). Behalve solistisch

organisch door de natuur dat de regie van Joke Hoolboom aan

en vurige manieren decorontwerper Douwe Hibma de onder-

played with much sparkle. Conductor Niek Idelenburg let the

zongen de vijf ook regelmatig in ensemblevorm, als repre-

landschapskunst doet denken.

gang van de wereld laat zien. Maar ook hoe de vijf zangers,

score’s lyricism bloom.

sentanten van het volk, wat schitterende vocale momenten
opleverde.

vier danseressen en vier circusartiesten van Tent CircustheDe finale is groots en meeslepend en vol natuurgeweld. Vooral

ater Producties spelen en door het landschap bewegen is

In the Greek myth, Zeus transforms Phaeton into a constel-

De choreografie van de voorstelling was smaakvol en goed

het spel met de elementen dat zo mooi samenvalt met de

schitterend, in prachtige kostuums van Sophie Ketting, die de

lation and his sisters, who shed streams of tears for him, into

gedoseerd. Af en toe kwam je weliswaar oren en ogen tekort,

inhoud van het verhaal maakt deze opera bijzonder en tot een

personages in barokke afvalkleding steekt.

poplar trees. Nature also prevails at the end of The Day After.

maar de positionering van de spelers in het wijde veld van het

The final lament leaves a door open for hope, by way of love

fort was ronduit mooi en hun bewegingen en gebaren waren

In deze opera kan niemand de fatale afloop verhinderen, toch

and regeneration. The birds of Fort Rijnauwen joining in with a

zeer geslaagd.

zijn er aan het slot twee kleine lichtpuntjes. De oude vrouw

gentle dusk chorus seemed to endorse the message.

absolute aanrader.

CATASTROFAAL VERHAAL
VOL LICHTPUNTJES

probeert de olijfpit die zij heeft gevonden te planten en hoopt
man ziet temidden van de ellende eindelijk hoe mooi de jonge

THE DAY AFTER BELEEFT
ZINDERENDE PREMIÈRE

vrouw is: ‘Beautiful as a new day….’ zingt hij.

Operamagazine: Place de L’Opera
Holland Opera verraste zijn publiek vrijdagavond met spectacu-

om het Fort bij Rijnauwen

EPIC AND INTIMATE THEATRE
AT MAGICAL FORT RIJNAUWEN

de wereldpremière van The Day After op Fort Rijnauwen. Een

De vorm van het verhaal haalt het direct naar ons toe.

Bachtrack international:
By Jenny Camilleri, 28 June 2015

Theaterkrant
Max Arian gezien 26 juni 2015
De nieuwe opera The Day After van Jonathan Dove
wordt door Holland Opera gespeeld in het landschap

dat er zo ooit een nieuwe boom uit zal groeien. En een jonge

De vrouwen vertellen niet alleen het verhaal van Phaëton

liefhebbers veel te genieten hebben.

spetterende vorm van totaaltheater, waarin apocalyptische
gebeurtenissen en elementen als vuur en aarde de ingredi-

The myth of Phaeton is an ingenious choice for exploring

ënten waren. The Day After is een nieuwe opera van componist

wending aan het verhaal te geven.

current climate change concerns and the conflict between

Jonathan Dove en librettist April de Angelis. Het scenario is een

technology and nature. The filicide sharpens the intimate

eigentijdse bewerking van de mythe van Phaëton.

De mythe van Phaëton, omstandig verteld door de Romeinse

family drama, but the opera also expands to the epic propor-

“Verhalen willen we vertellen”, zo opende regisseur Joke Hool-

dichter Ovidius, is hier dus meer dan het individuele verhaal

tions of its global repercussions. Holland Opera chose to

boom de avond, en dat kunnen ze daar bij Holland Opera! Terwijl

van een trotse vader en een opstandige, eigenwijze zoon; het

perform the work outdoors, at Fort Rijnauwen, a 19th century

de schemering viel en vogels hun avondlied kwetterden, werd
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jasje weet te steken dat ook de minder doorgewinterde opera-

laire vondsten en prachtige muziek, dans en acrobatiek tijdens

en zijn vader, ze proberen ook uit alle macht een andere
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Het is boeiend dat Holland Opera het klassieke genre in zo’n
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ROODHAPJE
EEN SMAKELIJK HAPJE
VOOR IEDEREEN

HARIGE WOLF BELAAGT
ROODHAPJE IN BIKERJASJE

Volkskrant
Door: Annette Embrechts 22 december 2015

Theaterkrant
20 december 2015 - Veensmederij, Amersfoort
Door Henri Drost

NRC
Mischa Spel

Deze vlotte jeugdopera, een moderne interpretatie van het

Naar grootmoeder? Daar heeft Roodkapje nou echt helemaal

Gezien: 23/12 Veerensmederij Amersfoort.

sprookje, is allerminst kinderachtig. De stoere pilotenmutsen,

geen zin in. Wat volgt lijkt onmiskenbaar op het befaamde

leren jasjes en lange mantels geven de zangers een ferme

sprookje van de gebroeders Grimm, maar in het tussenlig-

Lastig genre, kinderopera. Zingen met een geschoolde stem

uitstraling.

gende uur volgen vele fascinerende verdraaiingen. Niet alleen

over grote drama’s – krijg je kinderen daarmee zomaar om

ROODHAPJE IS GEEN
KINDERACHTIG SPROOKJE

JEUGDOPERA

door de prachtige bewerking die Imme Dros vijfentwintig jaar

voor de ultieme mengvorm van theater, zang en instrumentale

Een rockende Roodkapje, die liever shopt dan grootmoeder

geleden maakte (De wolf die tegen het water praatte), maar

muziek? De onder ideeën zwaar doorbuigende productie van

bezoekt, maar wel de boze wolf onschadelijk maakt. Al heeft

ook door subtiele grappen die regisseur en artistiek leider van

Hänsel und Gretel bij De Nationale Opera bewijst hoe moeilijk

deze harige jager ook zijn reden om haar en oma te verschalken:

Holland Opera Joke Hoolboom daar weer aan toevoegt.

dat is.

hij voelt zich eenzaam en zoekt proviand en vriendschap.

Tweemaal onderbreekt het mobieltje van Roodkapje, geweldig
gespeeld en gezongen door Leonie van der Wal, de voorstel-

Maar het kleine Holland Opera – sinds 2010 in Amersfoort

Ziedaar een moderne interpretatie van het beroemde sprookje

ling. Ze heeft namelijk ook elders audities. Voor grote mensen,

gevestigd als het eerste echte jeugdoperahuis in Europa –

van de Gebroeders Grimm: een operaregie van Joke Hoolboom

wat heet, bij DNO. Het nadrukkelijk doorbreken van de thea-

heeft er zijn specialiteit van gemaakt en snijdt in de swingende

naar het toneelstuk Roodhapje van schrijfster Imme Dros.

terillusie werkt wonderwel. Heel basaal: de voorstelling wordt

voorstelling Roodhapje opnieuw de wetten van het genre slim

In Roodhapje zie je een rockende Roodkapje, die liever shopt

zo nergens te eng voor de allerkleinsten.

toe op wat kinderen aanspreekt.

dan grootmoeder bezoekt, maar wel de boze wolf onschadelijk

Roodhapje is ook een voorstelling over het verlangen elders

maakt.

te zijn of iemand anders; volwassen, of juist weer jong. De wolf,

Holland Opera heeft sterke troeven: er is een simpel maar

De composities van Steven Kamperman klinken behoorlijk

naar het zuiden gevlucht voor zijn moeder, verlangt eenmaal

effectvol decortje en de eclectische muziek van Steven

grimmig. De twee zangeressen, sopraan Leonie van der Wal

daar naar het noorden. Iedereen rent voor hem weg, behalve

Kemperman rockt stevig maar bezit ook mooie, raadselachtige

en mezzosopraan Madieke Marjon, zingen kristalhelder en

zijn niet bestaande vriend in de put, waterwolf. Die imaginaire

cantilenes die door een meisjeskoortje van miniroodkapjes

wisselen net zo snel van jas en mantel als van rol. Idelen-

vriend wordt zijn ondergang, daartoe aangezet door Rood-

zuiver worden gezongen.

burg weet, gebukt met wolvenmasker, een levensecht dier te

kapje die allerminst onschuldig blijkt te zijn.

De zangeressen Leonie van der Wal en Madieke Marjon spelen

benaderen.

Eenzelfde gelaagdheid vinden we ook terug in de muziek van

en zingen fris en aansprekend. Niek Idelenburg, artistiek leider

Steven Kemperman Het is uiterst effectief, ook voor kinderen. Is

en Wolf, weet hoe hij kinderen kan laten griezelen zonder dat

Af en toe stappen de zangers met mobieltje even uit hun rol.

een aria van de wolf melodisch, dan volgt meteen een dissonant

het té wordt.

Dat is misschien één moderne laag te veel, tenzij die wordt

akkoord als de wolf zich voor de zoveelste maal verspreekt en

aangewend om het publiek live te betrekken bij het onschade-

Roodkapje Roodhapje noemt.

Zelfs de wat gezochte, ingewikkelde metalagen van het

lijk maken van het onheil.

Voeg daarbij het inventieve decor van Douwe Hibma dat mede

verhaal – de eenzame Wolf die zijn spiegelbeeld aanziet voor

dankzij de belichting van Maarten Warmderdam bos, huis en

een vriend, Roodhapje die uit haar rol valt om „auditie te doen

put is, de stoere kostuums van Sophie Ketting, de aansteke-

bij DNO” – worden door de kinderen omarmd als „juist super

lijke zang van het kinderkoor en het ruimtelijke geluid van

grappig”.

Tom Gelissen waardoor je je meteen in een donker bos of een

38
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krakend huis waant. Het resulteert in een smakelijke hapje

Zo springt het vakenthousiasme van Holland Opera effectief

voor echt iedereen die Roodkapje denkt te kennen.

over op het jonge publiek. Dat is hartverwarmend om te zien.
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PARTNERS HOLLAND OPERA

VRIENDEN VAN
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ALS JE DE
RICHTING
VAN DE WIND
NIET KUNT
VERANDEREN,
VERANDER
DAN DE STAND
VAN JE ZEILEN.
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