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DANKWOORD
2016 was een succesvol en positief jaar voor Holland Opera.

waarvoor we hen zeer erkentelijk zijn. Ook de Rabobank zijn

De aanvraag voor het komende kunstenplan 2017 - 2020

wij dank verschuldigd voor hun bijdrage in 2016.

werd gehonoreerd door het Fonds Podiumkunsten en het
gezelschap trad toe tot de Basis Infra Structuur (BIS) van de

Naast deze sponsors danken we de private fondsen, die ons

gemeente Amersfoort. Roodhapje won de Young Audience

in 2016 de zo noodzakelijke steun in de rug gaven. Zonder het

Music Award 2016 (YAM Award) en is uitgenodigd om te komen

VSB fonds en het kfHein fonds was ons educatietraject Muziek

spelen in Denemarken in Aarhus dat in 2017 culturele hoofd-

Xpress niet mogelijk geweest. Ook zijn wij dank verschuldigd

stad van Europa is. Romeo & Zeliha ging in co-productie bij het

aan: het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Kersjesfonds, het

National Theater Mannheim en 4 Musketiers speelde op het

Fentener van Vlissingen Fonds en niet te vergeten onze vele

festival Happy New Ears en werd genomineerd voor de Zapp

gulle vrienden en vrijwilligers.

Theaterprijs. Kortom, het was een enerverend jaar waarin veel
van wat de afgelopen jaren gezaaid werd geoogst is.

Joke Hoolboom en Niek Idelenburg
Maart 2017

De afgelopen jaren dwongen ons nog beter na te denken over
de noodzaak van het bestaan van Holland Opera: waarom
maken we opera en voor wie? De behoefte aan verdieping is
prominent; niet meer, maar beter is het adagium. Keuzes voor
producties, samenwerking, educatie en talentontwikkeling zijn
aangescherpt. De efficiëntie is vergroot dankzij een geslaagd
reprisemodel waarbij succesvolle kerstvoorstellingen later op
tournee gaan.
Naast producent is Holland Opera een uitstekende cultureel
ondernemer gebleken, die keihard heeft geknokt om het
gezelschap, zowel zakelijk als artistiek krachtig voort te
zetten. Daar willen we zowel het bestuur van Holland Opera
als het bestuur van de vriendenstichting nadrukkelijk voor
bedanken. Ook het Fonds Podiumkunsten danken wij voor het
in ons gestelde vertrouwen voor de komende jaren. Vanzelfsprekend blijft de stad Amersfoort een belangrijke partner
voor ons gezelschap en wij danken allen die betrokken zijn bij
de beslissing van de stad om Holland Opera vanaf 2017 in de
Basis Infra Structuur op te nemen.
Ook onze hoofdsponsor FrieslandCampina danken wij voor
het jarenlange vertrouwen in ons gezelschap en de beslissing
om deze samenwerking te continueren bij educatieproject

Joke, Niek en Jurgen met Yam award

Met muziek de Boer op. Vanaf 2013 steunt 1A First Alternative

2016 voor Roodhapje

ons door middel van een meerjarige sponsoring en zij hebben
besloten om hun steun met ingang van 2017 te verhogen,
JAARVERSLAG 2016
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PUBLIEKSBEREIK 2016
Productie
4 Musketiers
Don Giovanni
Roodhapje
Roodkapje en de niet zo boze wolf
Romeo & Zeliha
Subtotaal

aantal voorstellingen
45
12
15
7
9
88

bezoekers
8.708
7.304
1.900
200
807
18.981

gemiddeld aantal bezoekers per vrst
194
609
127
29
150

1
9
10

150
816
966

150
77

aantal
120
4
5
129

deelnemers
3.338
228
80
3.646

gemiddeld aantal deelnemers
28
57
16

Gastvoorstellingen in de Veerensmederij
Youngtalent concert FrieslandCampina
Lunchconcerten
Subtotaal
Educatieve activiteiten
Muziek Xpress station N/Z/W/O
Inleidingen Don Giovanni
Overige educatieve activiteiten
Totaal aantal educatie activiteiten
TOTAAL BEZOEKERS EN DEELNEMERS
Tv uitzendingen
BRAVA TVNL en BRAVA Internationaal
Jeugdopera’s
Meisje met de Zwavelstokjes
De keizer is knetter
Sneeuwwit
4 Musketiers
Romeo en Zeliha
Zwanenmeer
Toverpiano
Opera’s op locatie
Blauwbaard op Rijnauwen
STYX
King Arthur
Dido ile Aeneas
Totaal aantal uitzendingen

24.074
aantal uitzendingen

kijkers

gemiddeld aantal kijkers per uitzending

2
2
2
2
2
2
2

70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000
70.000

35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000
35.000

8
6
2
4
34

280.000
210.000
70.000
140.000

35.000
35.000
35.000
35.000

TOTAAL AANTAL KIJKERS
De uitzendingen van BRAVA TV hebben tussen de 25 en 45.000 kijkers.
Holland Opera houdt een gemiddelde aan van 35.000 kijkers.
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1.190.000

de Nieuwe Philharmonie Utrecht in de
Werkspoorkathedraal bij Don Giovanni

JAARVERSLAG 2016
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FINANCIËN 2016
FINANCIEEL
Na een voor Holland Opera (HO) gunstige uitspraak van de

In 2016 is een grote wens van HO in vervulling gegaan, het

Raad van State heeft het Fonds voor de Podiumkunsten (FPK)

uitvoeren van Don Giovanni van Mozart. Een groot project met

alsnog meerjarensubsidie verleend voor de periode 2013 tot

een aanzienlijk financieel risico, maar wel een belangrijke artis-

en met 2016. De uitspraak werd gedaan in september 2015,

tieke uitdaging. Het project was zowel financieel als artistiek

toen er ruim twee en een half jaar van de vierjaarsperiode om

inhoudelijk geslaagd te noemen. De publieksinkomsten voor

waren en de voorbereidingen voor het programma in 2016 al

deze moderne Don Giovanni waren aanzienlijk, dit is duidelijk te

in volle gang waren. In de afgelopen jaren is de tering naar de

zien in het resultaat van 2016.

nering gezet: het aantal producties is teruggebracht, er is veel
aandacht besteed aan kostenbeheersing en de werving van

Ook is er geïnvesteerd in internationalisering; voor het eerst

aanvullende inkomsten. De gemeente Amersfoort heeft HO

kon HO gehoor geven aan de uitnodiging om buiten de lands-

al die jaren gesteund en besloten het gezelschap vanaf 2017

grenzen te spelen zonder dat de financiële kosten een spaak in

in de Basis Infra Structuur op te nemen. Dat kon uiteraard niet

het wiel staken.

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

Al met al is HO een gezonde onderneming en wij zien dan ook

dat tot dan toe werd gedekt uit het eigen vermogen. Met het

met vertrouwen de komende vier jaar tegemoet. HO gaat

alsnog verkrijgen van meerjarensubsidie zijn in de eerste plaats

verder met het investeren in kwaliteit, naamsbekendheid en

de tekorten van vorige jaren aangevuld. De voor deze jaren

internationalisering.

verkregen subsidies zijn verantwoord als bijzondere baten.

Opbrengsten 2014-2016

2016

2015

2014

Publieks- & directe inkomsten

€ 462.822

€ 300.596

€ 214.29

Indirecte inkomsten & coproducenten

€ 78.779

€ 86.447

€ 129.93

Private fondsen

€ 120.300

€ 238.918

€ 123.58

Sponsoring

€ 73.500

€ 89.774

€ 65.450

Vrienden en giften

€ 14.110

€ 32.463

€ 33.610

Publieke middelen

€ 486.202

€ 475.066

€ 287.661

TOTAAL

€ 1.235.713

€ 1.223.264

€ 819.032
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FONDS PODIUMKUNSTEN
Per januari 2017 ontvangt HO een 4-jarige subsidie van het FPK

VERDIENMODEL 2013 T/M 2016

voor de periode 2017-2020

GEMEENTE AMERSFOORT
Met ingang van 1 januari 2017 zit HO in de Basis Infra Structuur
van de gemeente Amersfoort

VSBFONDS
Is met ingang van 2014 de hoofdbegunstiger van het project de

31%
36%

Muziek Xpress, deze samenwerking is gecontinueerd in 2016.
Voor een volledige toelichting zie de Muziek Xpress (pag.9 )

KFHEINFONDS
Steunt de Muziek Xpress en heeft een jaarlijkse bijdrage
toegekend voor de periode 2014 – 2016.

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS,
FENTENER VAN VLISSINGEN FONDS

10%

en diverse andere fondsen droegen bij aan verschillende
projecten in 2016.

14%

2%

7%

FRIESLANDCAMPINA
Is voor de periode 2010-2016 hoofdsponsor van HO. De theaterzaal heet dan ook de FrieslandCampina zaal. Het gezelschap
en het bedrijf zitten op loopafstand van elkaar en er wordt
regelmatig gebruik gemaakt van de theaterzaal voor niet alleen
de presentatie van kwartaalcijfers, maar ook voor cursussen en

Publieks- en
directe inkomsten

Vrienden en giften

Indirecte inkomsten
en coproducten

Private fondsen

Sponsoring

Publieke middelen

overleg. Directie en medewerkers bezoeken met regelmaat de
verschillende voorstellingen.

1A FIRST ALTERNATIVE
De netwerkbeheerder 1A First Alternative heeft voor meerdere
jaren sponsoring toegezegd.
Voor een totaal overzicht van fondsen, sponsoren en crowdfunders verwijzen we u naar het financieel jaarverslag en de
pagina’s financiële partners in dit verslag
JAARVERSLAG 2016
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Presentatie basisschool de Wonderboom;
van Boek tot Podium, onderdeel Muziek Xpress
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VOORTGANG BELEID
EDUCATIE
MUZIEK XPRESS

Station Oost; dit station vormt een eerste kennismaking
met muziektheater voor leerlingen in de onderbouw van het

Muziekeducatie is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van

basisonderwijs door middel van actieve muziekworkshops

kinderen en de cohesie binnen de gemeenschap. HO ziet het

voorafgaand aan een bezoek van een voorstelling.

als een van haar taken om te investeren in de toekomst door te

Station West; dit is een laagdrempelige instap in de wereld

investeren in de (geestelijke en lichamelijke) gezondheid van de

van het theater en de muziek. De leerlingen bezoeken een

jeugd. Doordat het muziekonderwijs op de Pabo’s inmiddels is

repetitie van de later te bezoeken voorstelling en krijgen een

teruggebracht naar 8 uur per jaar zijn veel jonge docenten bang

korte muziekworkshop in de Veerensmederij.

om met hun leerlingen te zingen. Op verzoek van verschillende
scholen is HO op zoek gegaan naar vakoverschrijdende projecten

In 2016 hebben 7 scholen de meer intensieve stations van

waarbij het onderwijscurriculum van de scholen niet extra belast

de Muziek Xpress aangedaan, waarbij een gedeelte van de

wordt, maar versterkt. Dit alles heeft geresulteerd in de Muziek

partnerscholen het station Noord hebben bezocht. Binnen de

Xpress.

stations zijn er in totaal 120 activiteiten geweest.

De Muziek Xpress is een uitgebreid educatief muzikaal reispro-

PARTNERSCHOLEN 2016

gramma. Alles dat hoort bij het maken van een opera komt aan
bod: boeken lezen en analyseren, scènes bedenken, teksten
schrijven, liedjes maken, instrumenten bouwen en bespelen,
affiches ontwerpen, decors bouwen, maar vooral: zingen en
musiceren. Bij deze activiteiten zijn altijd musici, vormgevers,
educatiemedewerkers en een regisseur van HO betrokken. De
Muziek Xpress zorgt voor een band tussen gezelschap en haar
jonge publiek en heeft een stimulerende werking op de leerlingen om actief muziek te maken. Kortom, het biedt (ook voor
leerkrachten) inspiratie in de breedste zin van het woord.

MUZIEK STATIONS
Station Noord, there’s Music in Waste; hier wordt de verbinding
gelegd tussen duurzaamheid en muziek. De leerlingen bezoeken
een afvalverwerkingsbedrijf, verzamelen afval, verwerken dit tot

• PCBO Kon-Tiki, Amersfoort | station Noord There’s Music
in Waste
• PCBO de Vuurvogel, Amersfoort | station West en
ontwikkeling nieuw educatietraject Tafelmuziek
• De Auris professor Groenschool (speciaal onderwijs),
Amersfoort | station Noord There’s Music in Waste
• PCBO de Wonderboom, Amersfoort | ontwikkeling nieuw
educatietraject Tafelmuziek
• OBS de Magneet, Amersfoort | ontwikkeling nieuw
educatietraject Tafelmuziek
• Vathorst College (voortgezet onderwijs) | Station Noord
There’s Music in Waste
• Corderius College (voorgezet onderwijs) | workshops
immatrieel erfgoed

instrumenten en bereiden een concert voor in de Veerensme-

TALENTONTWIKKELING

derij, voorafgaand aan een professionele voorstelling.

HO biedt regelmatig jonge professionals een podium, zo ook

Station Zuid, van Boek tot Podium; hier wordt de verbinding

in 2016.

gelegd tussen begrijpend lezen en muziek. De leerlingen
bezoeken de bibliotheek, kiezen een boek, zetten teksten op

• Bij Don Giovanni werkte HO samen met de Nieuwe Phil-

harmonie Utrecht; 40 jonge musici, nog in opleiding of

door HO aangeleverde muziek, studeren dit in en presenteren

onlangs afgestudeerd, werkten mee aan hun allereerste

een korte voorstelling in de Veerensmederij, voorafgaand aan

Don Giovanni.

een professionele voorstelling.

JAARVERSLAG 2016
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SAMENWERKING MET SCHOLEN
IN DE KUNST - PARTICIPATIE
KINDERKOREN BIJ ROODHAPJE

In cocreatie met docenten, kinderen en andere stakeholders

Tijdens de reprise van de kerstproductie van Roodhapje

is een betere aansluiting bij de schoolpraktijk door verbinding

(kerstvakantie 2016) is het ensemble aangevuld met 24 jonge

te leggen met de ontwikkeling van 21e-eeuwse vaardigheden

zangers (8-12 jaar) van Scholen in de Kunst, de instelling van

(www.klassetheater.org).

Amersfoort en omstreken voor amateurkunst.

worden ideeën in prototypes getest en doorontwikkeld. Doel

ONTWIKKELING TAFELMUZIEK

De twee kinderkoren werden gedurende acht weken gecoacht

Binnen het project Klasse Theater is gezamenlijk gezocht

door twee zangdocenten van Scholen in de Kunst. Vervolgens

naar vernieuwende werkvormen voor het kunstonderwijs.

werd onder leiding van de regisseur de mise-en-scène ingestu-

HO bedacht Tafelmuziek; de rekentafels op muziek, waardoor

deerd. Op deze manier hebben kinderen het werkproces van

leerlingen de rekentafels (gemakkelijker) aanleren én

een opera leren kennen en ervaren hoe het is om op een ‘echt’

tegelijkertijd aan het zingen zijn. Het combineren van muziek-

podium te staan met professionele zangers.

onderwijs met rekenonderwijs: Twee vliegen in één klap.

STAGEPLAATSEN
Holland Opera is een erkend opleidingsinstituut.
Studenten van diverse opleidingen kunnen stage lopen,
zo werkt het gezelschap met:

• Hogeschool voor de Kunsten Amsterdam, OPP (Opleiding
Productie Podiumkunsten) en OTT (Opleiding Techniek
en Theater)

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

Mediacollege Amsterdam (afdeling techniek en video)

KLASSE THEATER

Om inzicht te krijgen in de wensen van het onderwijs, de
gebruikte rekenmethodes, didactische methodes en presentatie, zijn gesprekken gevoerd met:

• Leerkrachten van drie basisscholen uit Amersfoort (OBS de
Magneet, PCBO de Vuurvogel, PCBO de Wonderboom);
• Studenten Theaterschool Amsterdam / Pabo Amersfoort;
• Componisten Fons Merkies en Chiel Meijering;
• Leerkrachten van de Pabo Amersfoort.
Vervolgens zijn diverse composities getest op de scholen.
Uiteindelijk heeft componist Chiel Meijering tien unieke
composities gemaakt met diverse muziekinvloeden als
klassiek, dance en jazz. Deze zijn zeer goed ontvangen
door de scholen. De vervolgstap is om Tafelmuziek nu in
een (bestaande) methode te gieten en uit te gaan zetten op
scholen binnen de Muziek Xpress 2.0.

INTERNATIONALISERING

Sinds 2011 werken de jeugdgezelschappen Het Laagland,

Al jaren krijgt HO de vraag van buitenlandse partijen om een

De Stilte, Het Houten Huis, theatergroep Kwatta en Holland

samenwerking aan te gaan. In 2016 is de stap gemaakt om dit

Opera samen onder de naam Klasse Theater (voorheen Klasse

te concretiseren.

Theater Uitjes). Door in elkaars theater in diverse regio’s te
spelen worden meer basisschoolleerlingen in het land bereikt

• Nationaltheater Mannheim heeft HO in 2015 benaderd

met het verzoek de jeugdopera Romeo & Zeliha (2003)

en zijn voorstellingen beter gespreid.

te coproduceren, in oktober 2016 is deze productie in

Doelstellingen waren (en zijn):

première gegaan.

• leerlingen van de basisschool kennis laten maken met
podiumkunsten;
• het verrijken van jeugdpodiumkunstaanbod in de regio;
• het vergroten van het ondernemerschap van de betrokken
gezelschappen;
• het vergroten van kennis door onderlinge uitwisseling.
10
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• Tijdens het festival Happy New Ears in Mannheim is
4 Musketiers gespeeld.
• In 2017 levert Denemarken de Europese Culturele hoofdstad
en heeft HO uitgenodigd om Roodhapje te komen spelen.

Voor verdere informatie zie Holland Opera gaat internationaal
(pag. 11), Don Giovanni (pag. 18) en Roodhapje (pag 22 ).

HOLLAND OPERA
INTERNATIONAAL

ROMEO UND ZELIHA
Op 11 november ging Romeo und Zeliha, een coproductie tussen
HO en Nationaltheater Mannheim in een nieuwe regie van de
jonge regisseur Sebastian Bauwer in première. Deze remake
van de opera van Fons Merkies (Holland Opera 2003) werd

Mir gefällt Romeo & Zehila sehr gut. Sehr schöne Musik

door de Duitse pers goed ontvangen en zal ook de komende

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

jaren te zien zijn in Mannheim. De opera is ook gespeeld tijdens

auch sehr schön umgesetzt. Wie schon bei Rothappje und

het festival Happy New Ears. Tijdens dit festival was eveneens

auch 4Musketiers bin ich sehr beeindruckt von der hohen

4 Musketiers te zien en enthousiast ontvangen.

musikalischen Qualität eurer Arbeit, die sich mit einer sehr
an der Lebenswelt des Publikums orientierten inhaltlichen

ROODHAPJE WINT YAM-AWARD 2016

Ausgestaltung der Geschichte verbindet.

Roodhapje heeft de juryprijs ontvangen van de Young Audiences

Andrea Gronemeijer, intendant Nationaltheater
Mannheim – 2016

Music Award 2016 in de categorie: Best Opera. De uitreiking
vond plaats in Noorwegen (Larvik) door een internationale
jury, bestaande uit critici en programmeurs van verschillende
Europese operahuizen.

HO onderscheidt zich op het gebied van het jeugdmuziek-

De productie van HO ging in december 2015 in première en

theater door volledig doorgecomponeerde voorstellingen te

was weer te zien en te horen tijdens de kerstvakantie vanaf 24

maken zoals in de traditie van de klassieke opera, gezongen

december 2016 in de Veerensmederij in Amersfoort, aanslui-

door klassiek geschoolde zangers, maar wel ingebed in de tijd

tend maakt de opera een tournee door Nederland.

van nu en gebruikmakend van cross-overs van alle stijlen die

Den Jyske Opera, de nationale opera van Denemarken heeft HO

heden ten dage bekend zijn.

gevraagd om in november 2017 Roodhapje te komen spelen in

Steeds meer Europese operahuizen hebben een aparte Jeugd-

Aarhus, dat dan culturele hoofdstad 2017 van Europa is.

opera-afdeling. Ze zijn op zoek naar vernieuwing en geven aan
dat HO hierbij een belangrijke rol kan spelen.

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

Romeo und Zeliha door Nationaltheater
Mannheim met o.a. Sinan Vural (zanger HO)

JAARVERSLAG 2016
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MARKETING
AANDACHT IN DE (LANDELIJKE) MEDIA

DVD & CD BOX

De drie producties die HO speelde in 2016 kregen allen aandacht

Alle voorstellingen zijn opgenomen met zes tot twaalf camera’s

van de landelijke pers.

en gemonteerd in eigen beheer.
De DVD | CD boxen zijn verkrijgbaar via info@hollandopera.nl.

4 Musketiers
kreeg 4 sterren in de Volkskrant en 3 sterren in de Theaterkrant

Op de website Hollandopera.nl staat al het bestaande (bewe-

Don Giovanni

gend) beeldmateriaal dat is gelinked naar Youtube. Daarnaast

kreeg 5 sterren in de Volkskrant, 4 sterren in Trouw en NRC

heeft HO een eigen pagina op Youtube, waarop fragmenten van

en 3 van de Theaterkrant

alle voorstellingen te zien zijn. De gehele voorstellingen staan

Roodhapje

(op dit moment nog verborgen) op de eigen Vimeo Account, HO

kreeg 4 sterren in NRC, Volkskrant en Theaterkrant

wil de release van deze opnames als marketingtool gebruiken.
De links zijn op te vragen via info@hollandopera.nl.

Citaten uit de recensies kunt u vinden op de laatste pagina’s van
dit jaarverslag. De volledige recensies vindt u op hollandopera.nl.

SAMENWERKING BRAVA
HO is in 2012 een samenwerking met BravaNLTV en Brava

Er zijn publicaties voorafgaand aan

Internationaal (Vlaanderen) aangegaan. Deze samenwerking is

de voorstellingen verschenen in:

in 2016 gecontinueerd. En er is 34 keer een uitzending aan een

• AD Amersfoort (Roodhapje en Don Giovanni)
• AD Utrecht (4 Musketiers en Don Giovanni)
• Algemeen Dagblad (Roodhapje en Don Giovanni)
• Amersfoort NU (Roodhapje en Don Giovanni)
• De Stad Amersfoort (Roodhapje en Don Giovanni)
• Luister (alle producties)
• Stadsblad Utrecht (alle producties)
• Interview Theaterkrant (Roodhapje)
• Interview NRC (Roodhapje YAM-award en Don Giovanni)
• Interview Volkskrant (Roodhapje YAM-award)

opera van het gezelschap gewijd, met een bereik van 1.2 miljoen
kijkers. BravaNLTV zond, voorafgaand aan en tijdens de speelperiodes 2016 120 maal de commercial (promo) van Don Giovanni
en Roodhapje uit.

ONLINE MARKETING
Met een uitgekiende strategie werd middels de inkoop van
‘google-adwords’ en online marketing via de social media vanaf
juni Don Giovanni gepromoot. Het resultaat was dat alle voorstellingen waren uitverkocht.
Vanaf medio 2016 wordt HO bijgestaan door Afdeling Online bij
het werken met google adwords/grants/analytics en het doormeten van social media. Afdeling Online is een jong bedrijf met
kennis van zaken. Doel is om zelf de cijfers te genereren en te
monitoren, waarna zij waar nodig kunnen bijsturen of aansturen.
Voor social media geven zij handige tools om in te zien hoe posts
scoren en hoeveel rendement (lees tickets) je eruit haalt.
Verder is HO actief op Twitter en Facebook.
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VERKOOPVERLOOP

GROEI AANTAL BEZOEKERS OPERA OP LOCATIE 2013 - 2016
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Weekend 3

Weekend 2

Weekend 1

1 weken vooraf

2 weken vooraf

2015 THE DAY AFTER

3 weken vooraf

4 weken vooraf

5 weken vooraf

5 weken vooraf

6 weken vooraf

7 weken vooraf

8 weken vooraf

9 weken vooraf

2013 BLAUWBAARD

2016 DON GIOVANNI

Orfeo Underground, (2014) is niet opgenomen in dit overzicht. Bij deze voorstelling was een kleinere tribune geplaatst (300 personen) dan bij de andere opera’s
op locatie. Gedwongen door de locatie (parkeergarage) was het onmogelijk de
‘normale’ tribune te plaatsen voor ruim 600 bezoekers.

CITYMARKETING
Citymarketing Amersfoort zet met het concept ‘Amersfoort
Wintertijd’ en ‘Amersfoort Zomertijd’ de stad op de kaart als
dé plek om te zijn voor een uitje in de winter of de zomer. De
jaarlijkse kerstproductie en opera op locatie van HO zijn hier een
vast onderdeel van.

JAARVERSLAG 2016
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VOORSTELLINGEN IN
EIGEN BEHEER | SPREIDING
Al jaren brengt HO opera op locatie en kerstvoorstellingen
uit in eigen beheer. HO heeft zich met deze producties de
laatste jaren met name op de versterking van de band met het

4 MUSKETIERS
GEOGRAFISCHE SPREIDING

publiek uit de provincie Utrecht en de regio Midden Nederland
gericht. In diverse campagnes is de rest van het land natuurlijk
meegenomen, maar hoofddoel is en was de worteling of zelfs

9%

verankering van het gezelschap in deze regio.

5%
14%

Sinds oktober 2010 is HO 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

13%
38%

10%

kaart te zetten.
In 2016 was 4 Musketiers de enige reizende productie van

45%

het gezelschap. Deze jeugdopera ging als kerstvoorstelling in
premiére in 2013. HO kent inmiddels een goed reprisemodel
waarbij succesvolle kerstproducties later op tour gaan.
Naast de voorstellingen in eigen huis van Roodhapje tijdens
de kerstvakantie 2016-2017 heeft het gezelschap 43 vrije- en
schoolvoorstellingen van 4 Musketiers door heel Nederland

20%

17%
21%
8%

gespeeld. De spreiding van de voorstellingen van 4 Musketiers
is dan ook aanzienlijk (zie grafiek). De twee voorstellingen van
4 Musketiers die tijdens het Happy New Ears festival in Mann-

Regio Noord

Regio West

Regio Oost

Regio Midden

heim werden gespeeld zijn niet meegenomen in de grafiek.

Regio Zuid
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PRODUCTIES

Regisseur Joke Hoolboom heeft in haar operabewerking de grote
emoties rond verraad, vriendschap en bedrog fraai naar voren
gehaald. Die werken goed in gezongen dialogen. Componist Oene
van Geel creëert met zijn speelse en vertellende muziek tegenwicht.

4 Musketiers Annette Embrechts, Volkskrant

JAARVERSLAG 2016
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4 MUSKETIERS

WERELDPREMIERE 20 DECEMBER 2013
TOURNEE JANUARI/APRIL 2016

Verraad en vriendschap tonen prachtig herenleed

NIEUWE JEUGDOPERA

Roerend verhaal, mooi vertolkt in een knappe

Na de succesvolle samenwerking met het duo Jasper Le Clercq

transformatie van decor en kostuums.

en Oene van Geel als componisten van ‘Feeks’ (2011), had de

Annette Embrechts, Volkskrant

artistieke leiding van HO de behoefte om de samenwerking met
Van Geel (winnaar Boy Edgar Prijs 2013) verder uit te diepen.

4 Musketiers is een stuk over de absolute wens van kinderen

Ditmaal geen opera voor jongeren, maar voor kinderen vanaf

om te weten wie hun biologische ouders zijn. De vraag “waar

6 jaar. HO werkt al jaren aan de opbouw van een breed jeugd-

kom ik vandaan” is essentieel in het stuk. Daarnaast laat het

operarepertoire met tal van hedendaagse componisten. Een

op een pijnlijke en toch humoristische wijze zien hoeveel

klassieke jeugdopera met sterke elementen uit de jazz bestond

moeite het deze ‘vaders’ kost om hun dochter te erkennen.

nog niet en voegt HO graag aan haar repertoire toe.

Tevens vertelt de jeugdopera over de keerzijde van het
heldendom. De drie potentiële vaders zijn (voormalige)

Componist Van Geel heeft, geïnspireerd door het smeuïge libretto

helden; oud geworden zijn zij door de koning afgedankt en

en het ‘georganiseerde rommeldecor’ muziek geschreven waarin

welk land herinnert zich de helden van weleer?

ruimte is voor (quasi-improvisatie) met muziek die op het lijf van
de klassiek geschoolde zangers is geschreven.

Vier musketiers is een vrolijke voorstelling, een typische Holland Opera-productie waarbij op serieuze wijze opera wordt gemaakt
en op lichtvoetige wijze thema’s die ertoe doen voor het voetlicht worden gebracht. <> Er wordt uitstekend gezongen en geacteerd <> Voeg daarbij de muziek voor cello en gitaar die jazzmusicus en componist Oene van Geel schreef en je hebt een even
vermakelijke als bijzondere voorstelling. Oene van Geel deinst in zijn sprankelende partituur nergens voor terug. Het levert een
verkwikkend samengaan van experimentele jazz, opera en rockmuziek.

Theatermaker
16
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VAN TONEELTEKST NAAR LIBRETTO
De tekst van het toneelstuk De Drie Musketiers van Herman van
de Wijdeven is ruim 60 pagina’s en ingedikt en bewerkt tot een
libretto van 25 pagina’s. Gezongen tekst neemt meer tijd dan
gesproken tekst en de muziek vertelt het verhaal ook, je hebt
dus minder woorden nodig.

GEVECHTSCHOREOGRAFIE
Bij een opera als 4 Musketiers moet natuurlijk wel ‘live’
gestreden worden. HO heeft dan ook Jeroen Lopes Cardozo
benaderd om de choreografie van de schermscènes te maken.
Het fysieke element binnen de voorstellingen van HO spreekt
een jong publiek (en vooral een jongenspubliek) bijzonder aan.

REPRISE SEIZOEN 2015 - 2016
Ik vond het heel tof zaterdag. Ik ben blij dat ik de voorstelling
nog heb kunnen zien. Ik was een beetje overweldigd. Het was
ook raar, vooral toch omdat ik het zelf gespeeld heb. Maar in de
trein terug begon het al aardig in te dalen. Ik hoop dat het lukt
om hem te hernemen. Dan kan ik nog eens komen en de rest
van de familie meenemen, want ik ben trots.
Mail 7 januari 2014 Herman van de Wijdeven
De productie is voor de grote zaal in het voorjaar 2015 succesvol

‘ROEREND VERHAAL,
MOOI VERTOLKT
IN EEN KNAPPE
TRANSFORMATIE’

verkocht door Theaterbureau Slot aan de Nederlandse theaters. Verschillende programmeurs zijn naar de voorstelling in
de Veerensmederij geweest en de reacties waren zeer positief.
HO heeft in het voorjaar van 2016 43 voorstellingen van
4 Musketiers gespeeld, zowel als vrije voorstelling en als
besloten schoolvoorstelling.

JAARVERSLAG 2016
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DON GIOVANNI

PREMIÈRE 23 AUGUSTUS 2016
WERKSPOORKATHEDRAAL UTRECHT

Holland Opera slaagt hier met glans.Want het gecondenseerde libretto snijdt hout, in de
dancedreun zitten de akkoorden van Don Giovanni’s hellevaart verstopt en het gebruik
van de ruimte, een voormalige Utrechtse fabriekshal, is inventief en bij vlagen verbluffend.

Frits van der Waa Volkskrant
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Holland Opera zet opnieuw wervelend muziektheater neer!

De bewerking van regisseur Joke Hoolboom van het beroemde

Joep Stapel NRC

stuk van Mozart is ingrijpend. Niet alleen verplaatste zij de ouverture na de moord op de Commendatore, tevens sneuvelde

MOZART DOOR HOLLAND OPERA

de scenes vol verkledingen, grappen en grollen om zich te focussen op het drama van het hoofdpersonage Giovanni. Door

Don Giovanni stelt zichzelf centraal. Hij ziet zichzelf als centrum

een moord te plegen krijgt zijn leven definitief een andere loopt

van de wereld, als middelpunt van het heelal; zoals de mens

en wordt hij belaagd door de demonen (in de vorm van dansen-

centraal staat in de mens van Vetruvius van Leonardo da Vinci.

de evenbeelden) van zijn geweten. De relatie tussen Leporello

En doen we dat niet allemaal? Hoe moeilijk is het niet om je wer-

en Giovanni is heel belangrijk, Leporello is zijn ondergeschikte

kelijk te verplaatsen in een ander? In de Oudheid stond de mens

en geniet ook van de rijkdom, de voorrechten die hij krijgt als

halverwege tussen God en Duivel, met boven zich de engelen

eerste vertrouweling van Giovanni. Door de rol van Masetto

en onder zich de dieren. Da Vinci stelt dat de mens elke vorm

en die van Leporello samen te voegen, Leporello te laten trou-

kan aannemen die hij wil. Hij kan zich misdragen als een duivel,

wen met Zerlina en Giovanni ook deze vrouw te laten verleiden,

maar ook altruïstisch anderen helpen en steunen. Zo plaatste

wordt hun vriendschap verraden. Zo verbreekt Giovanni op de

hij de mens zowel in de cirkel als in het vierkant; het is een vrije

meest grove manier hun verbondenheid.

keuze en je bent hier zelf verantwoordelijk voor.

Toen ik 7 was mocht ik voor het eerst met mijn oma naar ballet en hoorde en zag ik de Notenkraker van Tsjaikovsky: fantastisch.
Toen ik 12 was mocht ik met mijn moeder voor het eerst naar het Concertgebouw Orkest en hoorde ik de Mattheus: overweldigend. Maar toen ik op de toneelschool mijn eerste opera hoorde en zag en er zelfs aan meewerkte, was ik verkocht: Mozart’s Don
Giovanni was voor mij een verpletterende ervaring. Theater, muziek, spektakel alles kwam voor mij samen in een woord: opera.

Regisseur Joke Hoolboom

JAARVERSLAG 2016
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Don Giovanni krijgt verrassend sterke emotionele impact.

Anita Twaalfhoven Trouw

20 JAARVERSLAG 2016

OPERA IN DE
WERKSPOORKATHEDRAAL
De Werkspoorkathedraal, gebouwd in 1960, was het decor van

Tot ons beider verrassing bleek in ons kennismakingsgesprek

vakmanschap en robuustheid. Met de broodtrommel onder

dat regisseur Joke Hoolboom deel uit maakte van deze groep

arm liep de stroom arbeiders naar de grote fabrieksloods, ook

toneelstudenten en er net zo van onder de indruk was als ik.

wel de apparatenhal genoemd. Om met trots te bouwen aan

Een beter gezamenlijk uitgangspunt voor deze productie kon-

treinen en bruggen, die vandaag de dag nog steeds hun dienst

den we ons niet wensen.

bewijzen. Deze enorme industriële hal (100 meter bij 50 meter
en 20 meter hoog) is door decorontwerper Douwe Hibma om-

Het orkest bij deze productie bestond voor een klein deel uit

getoverd tot een achterbuurt in New York.

musici die sleutelspelers zijn in de Nieuwe Philharmonie Utrecht

FILMISCHE OPBOUW

wanneer wij met oude instrumenten de achttiende of negentiende eeuw induiken. Voor een groot deel bestond de bezet-

Librettist Da Ponte plaatst de zoektocht van Donna Anna naar

ting uit jonge talenten, die hun eerste Mozart opera speelden.

de moordenaar van haar vader tussen de moord en het huwe-

In de afgelopen jaren heb ik geleerd dat juist die mix een ge-

lijk. Terwijl Hoolboom de moord voor de ouverture plaats en het

weldige dynamiek en gretigheid in een orkest kan brengen. Als

stuk eigenlijk laat beginnen met het huwelijk. Hierdoor ontstaat

dirigent in deze bijzondere productie wilde ik mij er op richten

een meer filmische opbouw. Deze verschillende passages zijn

dat uit het orkest geen enkele klank komt waarvan wij niet we-

verbonden door intermezzi toe te voegen. Gebaseerd op de

ten waar die toe dient en wat de dramatische impact daarvan

muziek van Mozart, maar door de setting (de nachtclub) ge-

moet zijn.

transformeerd naar de huidige tijd. Componist Roel Slootman
schreef verschillende vormen van dance waarin de muziek van

PUBLIEK

Mozart verstopt zit; een logische muziekkeuze omdat het ge-

HO bereikt met haar werk aantoonbaar een divers en vaak

heel zich afspeelt in een steeg achter een club. Ook heeft hij

nieuw publiek. De opera’s op locatie bereiken mensen voor

soundscapes gemaakt die de scenes met de demonen verster-

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

ken. Zowel de intermezzi als de soundscapes zijn altijd verbon-

live uitvoeringen worden de filmische registraties van de

den met Giovanni. Het is zijn ‘schuld’, het zijn zijn ‘demonen’.

operaproducties van HO uitgezonden door BravaNLTV en de

SAMENWERKING

digitale kanalen van NPO en Zapp. Hiermee bereikt HO jaarlijks
ongeveer een half miljoen kijkers.

Voor deze opera op locatie heeft HO samengewerkt met de
Nieuwe Philharmonie Utrecht. Hiermee wordt aan jong talent

Met de thrillersensatie Blauwbaard (2013), de succesvolle Or-

een podium geboden. HO zoekt naar wegen om het imago van

feo Underground (2014) en de uitverkochte Don Giovanni heeft

opera te verfrissen en haar publiek uit te breiden met nieuwe

HO bewezen dat het ook jonge generaties (10 – 40 jaar)bereikt

publieksgroepen.

(23% van de bezoekers aan deze projecten was <40) en op een

DIRIGENT JOHANNES LEERTOUWER
OVER DON GIOVANNI

nieuwe manier het fenomeen opera tot leven brengt.

De dramatische impact van Don Giovanni onderging ik voor het
eerst toen ik als eerstejaars student aan het toenmalige Sweelinck conservatorium bij toeval terecht kwam op een avond van
de Amsterdamse toneelschool. De leerlingen van de opleiding
hadden zich vol hartstocht en met weinig vocale techniek gestort op Mozart. Ik vreesde het ergste, maar ik werd van mijn
sokken geblazen. Het werd een werkelijk opwindende avond,
die ik mij nu - meer dan dertig jaar later - nog herinner.
JAARVERSLAG 2016
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ROODHAPJE

WERELDPREMIERE 20 DECEMBER 2015
REPRISE DECEMBER 2016 – APRIL 2017

Lastig genre, jeugdopera. Zingen met 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 HO – sinds 2010 in Amersfoort gevestigd als het eerste
echte jeugdoperahuis in Europa – heeft er zijn specialiteit van gemaakt en snijdt in het swingende Roodhapje opnieuw de wetten
van het genre slim toe op wat kinderen aanspreekt.

Mischa Spel NRC
22
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THEMA

VAN TONEELTEKST TOT LIBRETTO

Met Roodhapje onderzoekt HO de angst voor het volwassen

‘Toen ik de bewerking van Imme Dros van het beroemde

worden en de eenzaamheid van de vreemdeling.

sprookje Roodkapje las, was ik onmiddellijk gecharmeerd en

Via hun smartphones verwerken kinderen een eenzijdig menu

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

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

een mooie dramatische lijn door hem een tegenspeler te geven

vangen Roodhapje (YAM Award 2016) prikkelt HO de fantasie

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

van kinderen met live muziek, georganiseerde omgevingsgelui-

deze Waterwolf en deelt met hem zijn eenzaamheid. Zo krijgt

den, het doorbreken van de vierde wand en de interventies van

hij een poëtische laag. Ondertussen is Roodkapje een meisje

de mobiele telefoon.

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

MUZIEK

lijk voor vol(wassen) wil worden aangezien.’ (citaat Joke Hool-

Steven Kampermans composities zijn vaak gebaseerd op volksmuziek met zowel Oosterse als Westerse wortels. In zijn eerste

boom)

opera Roodhapje creëerde Kamperman spanning tussen Rood-

ROODKAPJE EN DE NIET ZO BOZE WOLF

kapje en de wolf. Zijn volksmuziek verklankt het milieu waar

Tijdens de kerstvakantie heeft HO aan twee jonge makers de

Roodkapje uit voortkomt en schuurt aan tegen de blues van de

gelegenheid geboden om een muzikale voorstelling (4+) te ma-

wolf, de loner uit het woud.

ken in een trailer voor de Veerensmederij. Eva van den Bosch en
Mai Flesseman speelden de korte voorstelling met verve voor
een piepjong publiek.

Deze vlotte jeugdopera, is allerminst kinderachtig. Een rockende
Roodkapje, die liever shopt dan grootmoeder bezoekt, maar wel de boze
wolf onschadelijk maakt. De composities van Steven Kamperman klinken
behoorlijk grimmig. Annette Embrechts, Volkskrant
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TOUR ROODHAPJE
Smakelijk hapje voor iedereen

MUZIEK XPRESS 2.0
Educatief project waarbij het zelf

KLASSE THEATER
Een bijzondere samenwerking

maken van muziek door kinderen
en jongeren voorop staat
In het zeer goed ontvangen Roodhapje

Intensieve samenwerking met een

Een samenwerking tussen vijf

(2015) prikkelt HO de fantasie van

aantal scholen uit Amersfoort en

professionele jeugdgezelschappen

kinderen met live muziek en een

omstreken, waarbij gekozen kan

die vijf disciplines vertegenwoordigen

rockende Roodkapje, die liever shopt

worden uit 4 verschillende stations. Alle

en voorstellingen in elkaars huis (4

dan grootmoeder bezoekt, maar wel de

‘muziektreinen’ voeren uiteindelijk naar

regio’s) spelen. Ook ontwikkelen de

boze wolf onschadelijk maakt.

het Centraal Station; de theaterzaal van

gezelschappen nieuwe vormen van

de Veerensmederij, waar de kinderen

cultuureducatie.

Holland Opera speelt ruim 40 voor-

een voorstelling bezoeken.

stellingen door het hele land, zowel

Klasse Theater bestaande uit De Stilte

als vrije voorstelling en als besloten

Het is aan de scholen zelf hoe intensief

(dans), Het Houten Huis (beeldend), Het

schoolvoorstelling.

ze het traject willen bewandelen; van

Laagland (toneel), Kwatta (muziekthe-

workshop tot eigen voorstelling en

ater) en Holland Opera, toert in maart

presentatie.

en april in de eigen theaters van de

JANUARI T/M MEI IN DE
NEDERLANDSE
JANUARI T/M APRIL
THEATERS
IN
DE
NEDERLANDSE
THEATERS
NOVEMBER AARHUS EUROPESE
CULTURELE HOOFDSTAD 2017
24

JAARVERSLAG 2016

gezelschappen.

JUNI T/M DECEMBER 2017

FEBRUARI T/M JUNI 2017

HOLLAND
OPERA

MUZE van
MONDRIAAN

I.S.M.

HOLLAND
OPERA

OPERA OP FORT RIJNAUWEN

NAAR ‘DE KLEINE ZEEMEERMIN’ VAN H.C. ANDERSEN

HOLLAND
OPERA
MUZE VAN MONDRIAAN
Kofferopera in het kader

STYX
Opera op Fort Rijnauwen

van het STIJLjaar

MEERMEISJE
Naar ‘de kleine zeemeermin’
van H.C. Andersen

Een bewerking van

In samenwerking met het jongNBE en

In samenwerking met Opera Zuid en het

schilderijententoonstelling van

dansgezelschap DOX brengt Holland

Ragazze Quartet brengt Holland Opera

Moussorgsky door Pieter van de

Opera dit jaar het meesterwerk van

een nieuwe opera van Oene van Geel en

Waterbeemd voor 3 spelers en

Chiel Meijering op het robuuste Fort

Herman van de Wijdeven gebaseerd op

een gettoblaster. In samenwerking

Rijnauwen.

kleine zeemeermin van H.C. Andersen.

met Museum Kade en het
Mondriaanmuseum.

De rollen worden vertolkt door Leonie
van Veen, Wiebe Pier Cnossen, Martijn
Cornet, Jean Leon Klostermann e.a.

VOORJAAR EN NAJAAR

15 JUNI T/M 8 JULI

KERST 2017 VEERENSMEDERIJ
JAARVERSLAG 2016
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ALGEMEEN
ALGEMENE EN ARTISTIEKE DIRECTIE
Joke Hoolboom

directie, waarbij bestuursleden als coach en praatpaal actief
betrokken zijn. Het functioneren van dit directiemodel wordt
jaarlijks door het bestuur getoetst.

ARTISTIEKE DIRECTIE EN EDUCATIE

CODE CULTURELE DIVERSITEIT

Niek Idelenburg

Schoolvoorstellingen bereiken alle lagen van de bevolking,

BESTUUR

daar is het publiek het meest divers. HO speelt daarop in met
de thematiek van de voorstellingen, zoals discriminatie versus

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

tolerantie, religie, verloren heldendom en de zoektocht naar

dische zaken en de accountancy. Over het geheel genomen een

familiebanden.

gevarieerd samengesteld bestuur dat HO op tal van vlakken
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

Afgetreden per 15 maart 2016. Voormalig Lid Tweede Kamer

aan stijlen kunnen de verschillende bevolkingsgroepen zich

voor de VVD. Thans werkzaam als lobbyist met zijn bedrijf:

herkennen.

Publieke zaken.
Freek Rijna (1955) voorzitter Holland Opera 15 maart 2016.

Samenwerken met partners als De Nieuwe Philharmonie

Toegetreden 21 juni 2015. Voormalig member Executive Board

Utrecht en Scolen in de Kunst vergroten de herkenning en

FrieslandCampina en COO Asia.

nabijheid van bezoekers met de mensen op het toneel.

Ton Zoetbrood (1963) penningmeester bestuur Holland Opera.
Toegetreden 11 december 2015. Voorheen accountant bij

VRIENDENSTICHTING HOLLAND OPERA

KPMG en senior viece president finance Pon Holdings, huidige

Frits Barneveld Binkhuysen (1953)/radioloog | voorzitter

functie CFO bij Aramco Overseas Company.

Annelies Brinkman (1966)/ Consultant Charitatieve en

Peter de Haan (1957) Secretaris bestuur Holland Opera.

Culturele organisaties| secretaris | penningmeester

Afgetreden 13 september 2016. Adviseur en interim-manager
cultuur en kennis.

COMITÉ VAN AANBEVELING

Frits Barneveld Binkhuysen (1953) Secretaris bestuur Holland

Dhr. Willibrord van Beek | Commissaris van de Koning Utrecht

Opera 13 september 2016. Toegetrede 1 juni 2015. Radioloog

Dhr. Lucas Bolsius | burgemeester Amersfoort

en voormalig Staten lid Procincie Utrecht.

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

Jeannette Franken (1967) bestuurslid Holland Opera.
Toegetreden 13 september 2016. Bestuursjurist,

VARIA

expertise in Governance Code Cultuur.

Naast artistiek directeur en hoofd educatie van Holland Opera

GOVERNANCE CODE CULTUUR

is Niek Idelenburg dirigent en muzikaal leider van het Amsterdams Bach Consort (ABC) en het Carthago Barok Consort

HO kiest voor het bestuursmodel met actieve bestuursleden,

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

waarbij middels een bestuursreglement de scheiding tussen

semble en kamerkoor realiseert hij gemiddeld 5 verschillende

besturende en toezichthoudende taken is gewaarborgd. Een

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

overgang naar het Raad van Toezichtmodel wordt voorbereid.

vaste dirigent, werkt het ABC met gastdirigenten als Jos van

De dagelijkse leiding is gedelegeerd aan de tweehoofdige

Veldhoven, Bart Schneemann en Erik van Nevel.
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Idelenburg maakt deel uit van de werkveldcommissie klassiek

Eerder regisseerde zij 2 jonge acteurs bij de Zapp-Mattheus

zang voor het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

van het ABC, een bewerking van de Mattheus Passion door

Samen met Maarten Koningsberger en een jury bestaande uit

schrijver Simon van der Geest uit 2013. Dit theatrale concert

Ed Spanjaard, Carolyn Watkinson en Pieter Alferink, begeleidde

ging in 2016 wederom in reprise in TivoliVredenburg en de

en dirigeerde hij het talentenproject voor jonge zangsolisten ‘de

Rotterdamse Doelen.

ban van het Weinachtsoratorium’ georganiseerd door de Noorderkerkconcerten Amsterdam. Idelenburg is tevens secretaris

Hoolboom is voorzitter van het bestuur van Muziektheater de

van het bestuur van ‘Amersfoort Klassiek’ die gezamenlijke

Veerensmederij en verantwoordelijk voor de gastprogram-

afstemming en promotie van klassieke muziek in de breedste

mering in de Veerensmederij. Tevens is zij bestuurslid van de

zin van het woord in Amersfoort voorstaan.

Gebruikersvereniging Wagenwerkplaats. In 2016 was zij lid van
de adviescommissie festivals, provincie Utrecht.

Joke Hoolboom is regisseur en algemeen directeur van
Holland Opera. Zij regisseerde tal van jeugdopera’s en grote
opera’s op locatie. Ze schreef ook een aantal libretti waaronder
de succesvolle producties: Roodhapje en 4 Musketiers.
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BIJLAGEN

DVD en CD-opname
Camera 1 ...................................Pieter Huisman
Camera 2 ...................................Ruben Pest
Camera 3 ...................................Joke Hoolboom

MEDEWERKERS

Editing ........................................ Ruben Pest
Beeldregie .................................Joke Hoolboom
Geluidsmix ................................Tom Gelissen

4 MUSKETIERS

DON GIOVANNI

Creatie

Creatie

Componist ................................Oene van Geel

Componist.................................W.A. Mozart

Toneeltekst ...............................Herman van de Wijdeven

Librettist ...................................Lorenzo Da Ponte

Regie | libretto ..........................Joke Hoolboom

Dirigent ......................................Johannes Leertouwer

Dramaturgie .............................Carel Alphenaar

Regie & concept .......................Joke Hoolboom

Decorontwerp ..........................Douwe Hibma

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

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

Sounddesign & intermezzi ....Roel Slootman

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

Choreograaf ............................. Jenia Kasatkina

Sounddesign.............................Tom Gelissen

Decor..........................................Douwe Hibma
Geluidsontwerp .......................Tom Gelissen

Crew

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

Lichttechniek............................Niels Kingma

Kostuumontwerp ....................Sophie Ketting

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

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

Geluid .........................................Tim van Diepen

Gevechtschoreograaf............. Jeroen Lopes Cardozo

Productie...................................Hedwich Hoetink
Productie...................................Carolien van Iersel

Cast

Online marketing .....................Anne Jan Roeleveld

Don Giovanni ............................Martijn Cornet

Website, publiciteit..................Bianca van Varik

Leporello ...................................Rick Zwart

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

Donna Anna ..............................Leonie van Veen

Educatie.....................................Joke Veenstra

Don Ottavio ..............................Erik Slik

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

Donna Elvira .............................Fenna Ograjensek

Geluid lesmateriaal..................Eric Leek

Zerlina ........................................Lilian Farahani

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

Il Commendatore .....................Sinan Vural

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

Nieuwe Philharmonie Utrecht
Cast

Fluit 1..........................................Rianne Jongsma

Louise .........................................Donij van Doorn

Fluit 2 .........................................Hannah de Witte

Porthos .....................................Niek Idelenburg

Hobo 1........................................Wilma Jongsma

Aramis........................................Florian Just

Hobo 2 .......................................Inge Ariesen

Athos ..........................................Wiebe Pier Cnossen

Klarinet 1 ..................................Lily Molnar

Cello ...........................................Diederik van Dijk

Klarinet 2 ...................................Letizia Elsa Maulà

Elektrisch gitaar .......................Jurgen Burdorf

Fagot 1 .......................................Joe Qiu
Fagot 2 .......................................Georgie Powell
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Hoorn 1 .....................................Hanna Guirten

Crew

Hoorn 2 ......................................Rinske van Oosterhout

Technisch productieleider ....Jelle Snijder

.....................................................Martijn Appelo

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

Trompet 1 ..................................Rianne Schoemaker

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

Trompet 2 ..................................Luis Tajuelo García

Marketing & publiciteit ...........Bianca van Varik

.....................................................Sebastiaan Haverkate

Kassa ..........................................Noortje Pater & Saskia Brons

Pauken .......................................Arjan Jongsma

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

Concertmeester ......................Koen Stapert

Voorstellingsleiding.................Justin Menzo

Viool 1 ........................................Eva van Haaften

Geluidstechniek .......................Maurits Thiel

.....................................................Natalia Szmydt

Zendertechniek .......................Nina Kraszewska

.....................................................Raven Mischke

Lichttechniek............................Niels Kingma

.....................................................Marlene Dijkstra

Volgspot ....................................Djordi Veerman

.....................................................Katarzina Kalinovska

Educatie.....................................Joke Veenstra

Viool 2 ........................................Anneke van Haaften

Kassa ..........................................Noortje Pater

.....................................................Nino Natroshvili

.....................................................Saskia Brons

.....................................................Kirsti Apajalahti,

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

.....................................................Eugenia Paniza

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

.....................................................Carlos Delgado Antequera

Coureur......................................David Westenbrink

.....................................................Marte Lasthuis

Vertaling boventiteling ...........Carel Alphenaar

Altviool ......................................Richard Wolfe

Boventiteling ............................Matthias Konecny

.....................................................Blanca Sanchez

Italiaanse coaching .................Jaap Dieleman

.....................................................Tom Moonen

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

.....................................................Marta Gimenez

Grafisch ontwerp .....................Bas Olthof

Cello ...........................................Gerda Marijs
.....................................................Octavie Dostaler Lalonde

Film

.....................................................Elisabeth Schijns,

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

.....................................................Elianne Ardts

.....................................................Chris Blokhuis

Contrabas..................................James Oesi

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

.....................................................Eva Euwe

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

Trombone 1 ...............................Vannessa Bailén Fuentes

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

Trombone 2...............................Rafael Afonso

.....................................................Louise Verbree

Trombone 3...............................Matias Varela

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

Mandoline .................................Ferdinand Binnendijk

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

Piano ..........................................Felicity Goodwin

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

Dansers

Organisatie Nieuwe Philharmonie Utrecht

Danser .......................................Jenia Kasatkina

Zakelijke leiding .......................Bart van Meijl

Danser .......................................Jeroen van Acker

Artistiek leider .........................Johannes Leertouwer

Danser .......................................Carlo Camagni

Productie...................................Erik Laarman

Danser .......................................Chris Havner
Danser .......................................Paolo Yao
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ROODHAPJE
Creatie

Cast 2:

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

Anouk van Dalen

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

Fenna Dijkstra

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

Lara Iking

Dramaturgie .............................Carel Alphenaar

Susanne Paschedag

Decorontwerp ..........................Douwe Hibma

Laura Donker

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

Hedwich van der Geest

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

Janne van Tuyl

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

Estrella Smith

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

Emma Dufour

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

Laura Dufour

Vormgeving .............................Drukkerij Jan Evers
Fotograaf ..................................Heleen Jonkman

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

Cast

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

Roodkapje ................................Jolentha Zaat

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

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

Educatie ....................................Joke Veenstra

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

Bureau ......................................Nicole van Eijck

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

Kassamedewerker ..................Noortje Pater

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

Begeleiding kinderkoor ..........Rebecca van Koert

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

Begeleiding kinderkoor ..........Linda Vink

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

Repetitoren kinderkoor..........Anneke Langeraar
.....................................................Reinier Bavinck

Kinderkoor Scholen in de Kunst
Cast 1

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

Frederique Elderbroek

Geluidstechnicus ....................Nina Kraszewska

Lichttechnicus ..........................Justin Menzo

Mila Hardonk
Jiska de Jager

Film

Lara Rezzak

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

Nicka Visser

.....................................................Pieter Huisman

Rosa Westenberg

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

Sterre Zaayer

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

Doria Edzes

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

Teunie van de Groep

Geluidsmix ................................Tom Gelissen
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VRIJWILLIGERS
ALLE PRODUCTIES
Erica van Vugt

Marie Anne Jansen

Anja de Kruif

Gabriela Alcinoni

Ali Planting

Dick Schiferli

Jacques van der Kruis

Nico Scheerder

Dirk Koorevaar

Linda ten Hove

Miriam Kraal

Els Halverhout

Trees van Kleef

Jaap van Buuren

Hanneke Schurink

Willy van Kleef

Ria Verweij

Ineke Bernink

Peter Koch

Renny Zwaagstra

Terry Brouwer

Janny Boltrop

Ans Dijkstra

Ed Koster

Cabrini van Aalst

MET DANK AAN

Marieke Dijkman

Bettie Eek

Bussel Engineering/ Michiel van Bussel

Hanneke Schurink

Peter van Dalen

Theater de Flint

Charlotte vd Wall Bake

Nicole van Eijck

Festival Oude Muziek

Bert Prinsen

Jantien Eerdmans

Restaurant DARA

Inge van der Meer

Anja de Kruif

Henri en Henri Opel

Rob van der Bank

Conny Veerman

Werkspoorkathedraal

Curly Zuidema

Alma Esterik

Nominatie van de Zapptheaterprijs 2016 voor 4 Musketiers
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SPEELLIJSTEN
GESPEELDE VOORSTELLINGEN 2016
T= tryout, S= schoolvoorstelling, V= vrije voorstelling, B= besloten voorstelling

ROODHAPJE
datum

speelplek

Aantal

bezoekers

T/S/V/B

02-01-2016

Veerensmederij

1

201

V

02-01-2016

Veerensmederij

1

205

V

03-01-2016

Veerensmederij

1

188

V

3

594

4 MUSKETIERS
datum

speelplek

Aantal

bezoekers

T/S/V/B

28-01-2016

Veerensmederij

1

65

S

28-01-2016

Veerensmederij

1

66

S

29-01-2016

Veerensmederij

1

77

S

31-01-2016

Theater de Veste

1

191

V

01-02-2016

Fulco Theater

1

287

S

01-02-2016

Fulco Theater

1

285

S

05-02-2016

Schouwburg Almere

1

38

V

07-02-2016

Stadsschouwburg Amsterdam

1

307

V

09-02-2016

Cultuurhuis De Klinker

1

566

S

12-02-2016

Theater de Stoep

1

60

V

15-02-2016

Theater de Vest

1

380

S

16-02-2016

Theater de Vest

1

429

S

16-02-2016

Theater de Vest

1

395

S

19-02-2016

Parkstad Limburg Theaters, Theater Heerlen

1

89

V

21-02-2016

Schouwburg Amstelveen

1

121

V

22-02-2016

Schouwburg Ogterop

1

386

S

23-02-2016

Schouwburg Ogterop

1

352

S

23-02-2016

Schouwburg Ogterop

1

372

S

28-02-2016

Odeon De Spiegel Theaters

1

164

V

01-03-2016

Stadsschouwburg Sittard-Geleen

1

389

S

02-03-2016

Stadsschouwburg Sittard-Geleen

1

319

S

06-03-2016

Schouwburg Agnietenhof

1

73

V
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07-03-2016

Schouwburg Agnietenhof

1

90

S

11-03-2016

Stadsschouwburg De Harmonie

1

65

V

12-03-2016

Posthuis Theater

1

57

V

13-03-2016

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem

1

219

V

15-03-2016

Veerensmederij

1

134

S

15-03-2016

Veerensmederij

1

127

S

16-03-2016

Veerensmederij

1

170

S

16-03-2016

Veerensmederij

1

118

S

17-03-2016

Veerensmederij

1

148

S

17-03-2016

Veerensmederij

1

130

S

18-03-2016

Veerensmederij

1

152

S

18-03-2016

Veerensmederij

1

151

S

20-03-2016

Theater aan het Vrijthof

1

159

V

22-03-2016

TivoliVredenburg

1

321

S

22-03-2016

TivoliVredenburg

1

276

S

03-04-2016

Verkadefabriek

1

74

V

04-04-2016

Verkadefabriek

1

192

S

04-04-2016

Verkadefabriek

1

175

S

08-04-2016

Stadspodia Leiden

1

160

V

10-04-2016

Musis Sacrum / Schouwburg Arnhem

1

70

V

24-04-2016

TivoliVredenburg

1

166

V

43

8565

DON GIOVANNI
datum

speelplek

Aantal

bezoekers

T/S/V/B

16-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

449

T

17-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

559

T

19-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

630

V

20-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

646

V

23-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

611

V

24-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

623

V

26-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

631

V

27-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

634

V

28-08-2016

Werkspoorkathedraal

1

623

V

01-09-2016

Werkspoorkathedraal

1

632

V

02-09-2016

Werkspoorkathedraal

1

635

V

03-09-2016

Werkspoorkathedraal

1

631

V

12

7304

4 MUSKETIERS
datum

speelplek

Aantal

bezoekers

T/S/V/B

24-11-2016

Nationaltheater Mannheim

1

61

V

24-11-2016

Nationaltheater Mannheim

1

82

V

2

143
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ROMEO & ZELIHA
datum

speelplek

Aantal

bezoekers

T/S/V/B

09-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

76

V

11-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

113

V

15-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

67

S

16-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

67

S

17-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

84

S

18-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

93

S

19-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

109

V

21-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

78

V

21-11-16

Nationaltheater Mannheim, Schnawwl

1

120

V

9

807

ROODHAPJE
datum

speelplek

Aantal

bezoekers

T/S/V/B

24-12-2016

Veerensmederij

1

62

S

24-12-2016

Veerensmederij

1

201

V

25-12-2016

Veerensmederij

1

66

V

25-12-2016

Veerensmederij

1

111

V

26-12-2016

Veerensmederij

1

88

V

26-12-2016

Veerensmederij

1

201

V

28-12-2016

Veerensmederij

1

139

V

28-12-2016

Veerensmederij

1

93

V

29-12-2016

Veerensmederij

1

101

V

29-12-2016

Veerensmederij

1

103

V

30-12-2016

Veerensmederij

1

127

V

30-12-2016

Veerensmederij

1

76

V

12

1368

ROODKAPJE EN DE NIET ZO BOZE WOLF
datum

speelplek

Aantal

bezoekers

T/S/V/B

24-12-16

Kwatta trailer / Veerensmederij

1

23

V

25-12-16

Kwatta trailer / Veerensmederij

1

14

V

25-12-16

Kwatta trailer / Veerensmederij

1

23

V

26-12-16

Kwatta trailer / Veerensmederij

1

36

V

26-12-16

Kwatta trailer / Veerensmederij

1

30

V

28-12-16

Kwatta trailer / Veerensmederij

1

47

V

28-12-16

Kwatta trailer / Veerensmederij

1

27

V

7

200
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GASTPROGRAMMERING VEERENSMEDERIJ
datum

speelplek

Aantal

bezoekers

T/S/V/B

Saxyon

10-01-16

Veerensmederij

1

23

V

De Stilte - Kartonbewoners

12-02-16

Veerensmederij

1

156

S

De Stilte - Kartonbewoners

12-02-16

Veerensmederij

1

152

S

De Stilte - Kartonbewoners

14-02-16

Veerensmederij

1

45

V

Het Laagland - Bezoek voor Beer

28-02-16

Veerensmederij

1

100

V

Het Laagland - Bezoek voor Beer

29-02-16

Veerensmederij

1

104

S

Het Laagland - Bezoek voor Beer

29-02-16

Veerensmederij

1

100

S

Syrene Saxofoonkwartet - De Muze

13-03-16

Veerensmederij

1

61

V

jongNBE

30-10-16

Veerensmederij

1

75

V

9

807
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CITATEN | RECENSIES

buitengewoon
zeer goed
goed

4 MUSKETIERS
4 MUSKETIERS

4 MUSKETIERS

Volkskrant
Annette Embrechts | 27 december 2013

Theaterkrant
Oswin Schneeweiz | 21 december 2013 Theaterkrant

‘Verraad en vriendschap tonen prachtig herenleed’

‘Vier musketiers is een vrolijke voorstelling, gemaakt voor een

‘Roerend verhaal, mooi vertolkt in een knappe transformatie

publiek vanaf zes jaar. Een typische Holland Operaproductie

van decor en kostuums. <> Regisseur Joke Hoolboom heeft in

waarbij op serieuze wijze opera wordt gemaakt en op lichtvoetige

haar operabewerking de grote emoties rond verraad, vriend-

wijze thema’s die ertoe doen voor het voetlicht worden gebracht.’

schap en bedrog fraai naar voren gehaald. Die werken goed in
gezongen dialogen.

‘Er wordt uitstekend gezongen en geacteerd door jonge zangers,

Componist Oene van Geel creëert met zijn speelse en vertel-

het spel van Donij van Doorn als Louise verdient een eervolle

lende muziek tegenwicht.’

vermelding.
Wat een subliem stemgeluid! Voeg daarbij de muziek voor cello en

‘Zo mooi kan schaduwwerking zijn.

gitaar die jazzmusicus en componist Oene van Geel schreef en je

Bij aanvang van de familieopera 4 musketiers waan je je rond

hebt een even vermakelijke als bijzondere

middernacht midden op zee. We zien een boot met schaduwen

voorstelling.

van schermende musketiers: hier wordt op leven en dood

Hoeveel bombarie kan een duo met gitaar en cello maken? Oene

gevochten. En dan plots wordt alles lichter: de toon, het decor,

van Geel deinst in zijn sprankelende partituur nergens voor terug.

de zang. Het schip transformeert razendsnel in de rommelige

Het levert een verkwikkend samengaan van experimentele jazz,

keuken van een winters eettentje.’

opera en rockmuziek. Muziek die, ondanks de kleine bezetting, de
gehele opera draagt.’

‘De stemmen en het fysiek van de drie operazangers passen
perfect bij hun musketierskarakters: Florian Just is de naïeve
Aramis, Wiebe Pier Cnossen de brute Athos en Niek Idelenburg
de
opvliegende Porthos. En net zo snel als de vleespennen weer
degens worden, gaat een hartstochtelijk duet over in een
geslepen duel.’
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DON GIOVANNI
MODERNE MOZART MAAKT INDRUK

KNALLEN BIJ ‘DON GIOVANNI’

Volkskrant
Frits van der Waa gezien 19 augustus 2016

NRC
Joep Stapel gezien 19 augustus 2016

Het kan blijkbaar: een klassieke opera indikken en van

Don Giovanni staat hoog op de ranglijst van meest gemotori-

eigentijdse beats voorzien, en toch muzikaal en theatraal

seerde opera’s. Althans, in de radicale bewerking die Holland

overeind blijven.

Opera van Mozarts meesterstuk maakte, met sportauto, Amerikaanse klassiekers, ijscowagentjes én rijdende inspectietoren.

In de ogen van doorgewinterde operaliefhebbers zal het waar-

Don Giovanni is magistraal – en notoir problematisch. Het is

schijnlijk blasfemie zijn: een door elkaar gehusselde opera Don

een tragedie (Don Giovanni verkracht Anna, vermoordt haar

Giovanni waaruit ruim een kwart is weggeknipt, waarbij de

vader, vertoont geen wroeging) en een blijspel.

personages leporello en Masetto in elkaar geschoven zijn en

Regisseur Joke Hoolboom maakte een duidelijke keuze

waarin entr’actes met een stevige housebeat voor afwisseling

door Don Giovanni’s geweten wél te laten opspelen, zij het

zorgen. Maar de hoofdzaak is: het werkt.

tevergeefs. Zijsporen sneuvelden, alle aandacht ligt bij de
hoogmoed en val van de hoofdpersoon. Vanaf seconde éénis

Waar het Operafront vorige week met Traviata Remixed niet

het knallen. Ruim een derde van de opera is weggesneden en

echt lukte een moderne presentatievorm voor opera te vinden,

de rest is een kunstige collage. Dreunende clubmuziek lijmt

slaagt Holland Opera met glans. Want het gecondenseerde

de brokstukken aaneen en draagt bij aan een geloofwaaerdig

libretto snijdt hout, in de dancedreun zitten de akkoorden

eigentijds verhaal.

van Don giovanni’s hellevaart verstopt en het gebruik van de
ruimte, een voormalige Utrechtse fabriekshal is inventief en

Tekst en beeld sluiten nauw op elkaar aan, tot in de boventiteling

bij vlagen verbluffend.

toe (‘Hou je bek dicht bitch’). Er valt genoeg te lachen en bariton

Met een enorme loopbrug en auto’s die van achter uit de hal

Martijn Cornet maakt in de titelrol indruk als zoetgevooisde

komen aanscheuren schuwt regisseur Joke Hoolboom het

womanizer annex actieheld.

grote gebaar niet. Maar evengoed zijn er subtiele grapjes, zoals

Holland Opera zet opnieuw een wervelend muziekspektakel

de befaamde catalogus van Don Giovanni’s veroveringen, die

neer.

Leporello met vanzelfsprekend gemak op zijn smartphone
doorneemt.
Op een enorme verhoging met daaronder een rij deuren zetelt
de Nieuwe Philharmonie Utrecht, die
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DON GIOVANNI
VERRASSEND STERKE
EMOTIONELE IMPACT
Trouw
Anita Twaalfhoven gezien 19 augustus 2017
In de proloog van ‘Don Giovanni’ is het gelijk raak. Gekleed in

Zo achtervolgt Giovanni, een sterke rol van Martijn Cornet,

een strak maatpak vergrijpt de hoofdpersoon zich op straat

een zojuist getrouwde vrouw die in paniek in haar bruids-

aan Donna Anna. Als haar vader dat ziet en woedend uit zijn

jurk de trappen oprent. Maar de muziek klinkt als stromend

gele Ferrari stapt, schiet Giovanni hem dood. Ottavio, Anna’s

water, zijn zoetgevooisde stem hypnotiseert haar en nog

geliefde, zweert ‘op haar ogen’ dat hij niet zal rusten voordat

voor ze weer beneden zijn, gaat hun samenzang over in een

de moord op haar vader is gewroken.

innige zoen.

Holland opera situeert Mozarts opera over ‘s werelds bero-

Mozart noemde zijn opera een ‘Drama giocoso’, een komisch

emdste verleider in een groot industrieel gebouw en in de stijl

drama, en die lichte ondertoon klinkt door in de flink

van een maffiose Italiaanse jetset. Holland Opera spelt ieder

aangedikte verhalen over Giovanni’s escapades. Volgens zijn

jaar een grote opera op locatie, zoals ‘Blauwbaard’ (2013) op

rechterhand Leporello, met verve gespeeld door Rick Zwart,

Fort Rijnauwen in Utrecht of ‘Orfeo Underground’ (2014) in een

heeft deze player in Italië 640 liefjes veroverd, in Frankrijk 231

parkeergarage in Amersfoort.

en ook in Turkije zijn er nog 91 dames. Hij laat de foto’s op zijn
smartphone zien; ze variëren van stadsmeisjes tot boerinnen

De uitgestrekt Utrechtse Werkspoorkathedraal biedt ruimte

en van baronessen tot serveersters.

om in ‘Don Giovanni’ de auto’s en ijskarretjes af en aan te
laten rijden, wat de opera een filmische uitstraling geeft.

Maar regisseur Joke Hoolboom geeft de opera ook een

Het orkest De Nieuwe Philharmonie Utrecht zit met dirigent

verrassend sterke emotionele impact. Het contrast tussen de

Johannes Leertouwer op een hoog en beweegbaar plateau

geloofwaardige emoties van Anna (Leonie van Veen), Elvira

en de akoestiek is prima. De vormgeving van Douwe Hibma

(Fenna Ogranensek) en Zerlina (Lilian Farahani) en Giovanni

sluit prachtig aan bij de architectuur van het robuuste gebouw

die het als één groete grap ziet en met hoongelach zingt is

vol stalen constructies. De hoogteverschillen waarbij de

ronduit schrijnend neergezet. En in de slotscène gaat vooral

zangers over stalen trappen en hoge loopbruggen rondom

de aanzwellende samenzang tussen Martijn Cornet (Don

het orkestplateau rennen, vergroten de dramatiek in het

Giovanni) en de geest van Anna’s vader (Sinan Vural) je door

samenspel.

merg en been.

38

JAARVERSLAG 2016

ROODHAPJE
ROODHAPJE IS GEEN
KINDERACHTIG SPROOKJE

EEN SMAKELIJK HAPJE
VOOR IEDEREEN

Volkskrant
Door: Annette Embrechts 22 december 2015

Theaterkrant
20 december 2015
Veensmederij, Amersfoort
Door Henri Drost

Deze vlotte jeugdopera, een moderne interpretatie van het
sprookje, is allerminst kinderachtig. De stoere pilotenmutsen,
leren jasjes en lange mantels geven de zangers een ferme

Naar grootmoeder? Daar heeft Roodkapje nou echt helemaal

uitstraling.

geen zin in. Wat volgt lijkt onmiskenbaar op het befaamde
sprookje van de gebroeders Grimm, maar in het tussenliggende

Een rockende Roodkapje, die liever shopt dan grootmoeder

uur volgen vele fascinerende verdraaiingen. Niet alleen door de

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

prachtige bewerking die Imme Dros vijfentwintig jaar geleden

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

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

hij voelt zich eenzaam en zoekt proviand en vriendschap.

subtiele grappen die regisseur en artistiek leider van Holland
Opera Joke Hoolboom daar weer aan toevoegt.

Ziedaar een moderne interpretatie van het beroemde sprookje

Tweemaal onderbreekt het mobieltje van Roodkapje, geweldig

van de Gebroeders Grimm: een operaregie van Joke Hoolboom

gespeeld en gezongen door Leonie van der Wal, de voorstel-

naar het toneelstuk Roodhapje van schrijfster Imme Dros.

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

In Roodhapje zie je een rockende Roodkapje, die liever shopt

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

dan grootmoeder bezoekt, maar wel de boze wolf onschadelijk

rillusie werkt wonderwel. Heel basaal: de voorstelling wordt zo

maakt.

nergens te eng voor de allerkleinsten.

De composities van Steven Kamperman klinken behoorlijk

Roodhapje is ook een voorstelling over het verlangen elders

grimmig. De twee zangeressen, sopraan Leonie van der Wal

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

en mezzosopraan Madieke Marjon, zingen kristalhelder en

naar het zuiden gevlucht voor zijn moeder, verlangt eenmaal

wisselen net zo snel van jas en mantel als van rol. Idelenburg

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

weet, gebukt met wolvenmasker, een levensecht dier te

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

benaderen.

vriend wordt zijn ondergang, daartoe aangezet door Roodkapje die allerminst onschuldig blijkt te zijn.

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

Eenzelfde gelaagdheid vinden we ook terug in de muziek van

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

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

aangewend om het publiek live te betrekken bij het onschade-

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

lijk maken van het onheil.

akkoord als de wolf zich voor de zoveelste maal verspreekt en
Roodkapje Roodhapje noemt.
Voeg daarbij het inventieve decor van Douwe Hibma dat mede
dankzij de belichting van Maarten Warmderdam bos, huis en
put is, de stoere kostuums van Sophie Ketting, de aanstekelijke zang van het kinderkoor en het ruimtelijke geluid van
Tom Gelissen waardoor je je meteen in een donker bos of een
krakend huis waant. Het resulteert in een smakelijke hapje
voor echt iedereen die Roodkapje denkt te kennen.
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ROODHAPJE
HARIGE WOLF BELAAGT
ROODHAPJE IN BIKERJASJE
NRC
Mischa Spel JEUGDOPERA
Gezien: 23/12 Veerensmederij Amersfoort.
Lastig genre, kinderopera. 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
Hänsel und Gretel bij De Nationale Opera bewijst hoe moeilijk
dat is.

‘HOLLAND OPERA
HEEFT STERKE
TROEVEN’

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.
Holland Opera heeft sterke troeven: er is een simpel maar
effectvol decor en de eclectische muziek van Steven
Kemperman rockt stevig maar bezit ook mooie, raadselachtige
cantilenes die door een meisjeskoortje van miniroodkapjes
zuiver worden gezongen.
De zangeressen Leonie van der Wal en Madieke Marjon spelen
en zingen fris en aansprekend. Niek Idelenburg, artistiek leider
en Wolf, weet hoe hij kinderen kan laten griezelen zonder dat
het té wordt.
Zelfs de wat gezochte, ingewikkelde metalagen van het
verhaal – de eenzame Wolf die zijn spiegelbeeld aanziet voor
een vriend, Roodhapje die uit haar rol valt om ‘auditie te doen
bij DNO’ – worden door de kinderen omarmd als ‘juist super
grappig’.
Zo springt het vakenthousiasme van Holland Opera effectief
over op het jonge publiek. Dat is hartverwarmend om te zien.
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SAMENWERKINGSVERBANDEN
EN FINANCIËLE PARTNERS
Samenwerkingsverbanden 4 Musketiers

Kf Hein Fonds

Amersfoort Citymarketing

1A First Alternative

BRAVA TV

Kersjes Fonds

Klasse Theater

Prins Bernhard Cultuur fonds
Fentener van Vlissingen fonds

Samenwerkingsverbanden Don Giovanni
Nieuwe Philharmonie Utrecht

Financiële partners Don Giovanni

BravaHDTV

Fonds voor de Podiumkunsten

DARA, wereldrestaurant op locatie

VSB Fonds

Gemeente Amersfoort

FrieslandCampina

Oranje Kruis

Gemeente Amersfoort

Uitbureau Utrecht

Kf Heinfonds

VVV Amersfoort

1-A First Alternative

VVV Utrecht

Jurrema en Hoogenbos
Rabo Bank

Samenwerkingspartners Roodhapje

Donaties giften

Amersfoort Citymarketing

Stoelenschenkers Holland Opera

BRAVA TV

Vrienden Holland Opera

Klasse Theater
Rail Infra

Financiële partners Roodhapje

Scholen in de Kunst Amersfoort

Gemeente Amersfoort

Verkeerstuin

Friesland Campina

Winterkwartier

Fonds Podiumkunsten

EHBO Baarn

VSB fonds
Kf Hein fonds

Financiële partners Muziek Xpress

Kersjes fonds

VSB fonds
Kf Hein fonds
Gemeente Amersfoort, afdeling milieu
Smink Afvalverwerking
FrieslandCampina
Holland Opera heeft een eigen youtube-kanaal waarop delen

Financiële partners 4 Musketiers

van alle voorstellingen kunnen worden teruggezien.

Gemeente Amersfoort
FrieslandCampina

Daarnaast worden vanaf 2009 alle voorstellingen volledig

Fonds Podiumkunsten

opgenomen en uitgebracht op DVD (HD) en CD, deze opnames

VSB fonds

zijn op te vragen via info@hollandopera.nl

JAARVERSLAG 2016

41

PARTNERS HOLLAND OPERA

VRIENDEN VAN
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‘WAS VERMEID
ICH DENN
DIE WEGE,
WO DIE
ANDERN
WANDRER
GEHN’
WINTERREISE VAN SCHUBERT
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