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DANKWOORD
2017 was een jaar waarin samenwerken met andere disciplines, 

ensembles en organisaties centraal stond.

Holland Opera heeft in 2017 zowel op artistiek als zakelijk 

gebied een succesvol beleid gevoerd. De verschillende opera’s 

zijn goed ontvangen en bezocht en wij zijn trots dat NPO Cultura 

heeft besloten de filmproducties van Orfeo Underground 

en Don Giovanni uit te gaan zenden. Voor de steun om onze 

dromen te realiseren willen we zowel onze Raad van Toezicht als 

het bestuur van onze vriendenstichting nadrukkelijk bedanken. 

Roodhapje (winnaar YAM  Award 2016) speelde een uitge-

breide tour langs de verschillende Nederlandse theaters om in 

november af te sluiten met 4 voorstellingen in Aarhus, culturele 

hoofdstad van Europa. Romeo & Zeliha, de coproductie met 

het National Theater Mannheim ging in reprise en in de zomer 

brachten we op Fort Rijnauwen een nieuwe versie van STYX 

in samenwerking met DOX en het jongNBE. Ondertussen 

was componist Oene van Geel druk bezig met Meermeisje, 

onze kerstopera waarbij we samenwerkten met het Ragazze 

Quartet, Opera Zuid en Scholen in de Kunst. En natuurlijk was 

2017 het ‘Stijljaar’, waarin we de kofferopera de Muze van 

Mondriaan speelden en die uiteraard ook te zien is geweest in 

het Mondriaanhuis in Amersfoort.

 

Natuurlijk is onze standplaats Amersfoort een belangrijke 

partner voor ons gezelschap; wij danken dan ook de stad en 

het Fonds Podiumkunsten voor het in ons gestelde vertrouwen 

voor de komende jaren. 

 

Onze sponsor FrieslandCampina danken wij voor het jarenlange 

vertrouwen in ons gezelschap en de beslissing om deze samen-

werking in 2017 te continueren bij educatieproject Met muziek 

de Boer op. Vanaf 2013 steunt 1A First Alternative ons door 

middel van een meerjarige sponsoring, waarvoor we hen zeer 

erkentelijk zijn.

 Naast deze sponsors danken we het VSBfonds en het kfHein 

fonds, zonder hen was ons educatietraject Muziek Xpress 2.0 

niet mogelijk geweest. 

Ook zijn wij dank verschuldigd aan diverse andere fondsen die 

ons in 2017 de zo noodzakelijke steun in de rug gaven. En niet te 

vergeten onze vele gulle vrienden en vrijwilligers.

Joke Hoolboom en Niek Idelenburg

Maart 2018
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PUBLIEKSBEREIK 2017
Productie aantal voorstellingen bezoekers
Roodhapje 50 8.782
Roodkapje en de niet zo boze wolf  9 392 
STYX 13 6.832
Muze van Mondriaan  9 501
Meermeisje 12 1.773
Romeo & Zeliha  7 365
Blauwbaard 1 30 
Subtotaal 101 18.675

Gastvoorstellingen in de Veerensmederij

Lunchconcerten 10 643 
Subtotaal 10 643

Educatieve activiteiten aantal deelnemers
Muziek Xpress station N/Z/W/O 103  2.489 
Voorprogramma’s etc. STYX  35 1.119
Educatieve activiteiten internationaal  5 75
Totaal aantal educatie activiteiten 143 3.683

TOTAAL BEZOEKERS EN DEELNEMERS 22.358

Tv uitzendingen uitgezonden aantal kijkers 
BRAVA TVNL en BRAVA Internationaal is gewijzigd in Stingray Brava
Jeugdopera’s 16 560.000
Opera’s op locatie 14 490.000
Subtotaal 30 1.050.000

NPO Cultura uitgezonden aantal kijkers
Orfeo Underground November 315.000
Don Giovanni December 315.000

TOTAAL AANTAL KIJKERS 1.680.000

De uitzendingen van BRAVA TV en NPO Cultura hebben tussen de 25 en 45.000 kijkers. 

Holland Opera houdt een gemiddelde aan van 35.000 kijkers.
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Styx op Fort Rijnauwen in 

samenwerking met het jongNBE en DOX
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FINANCIËN 2017

Opbrengsten 2015-2017 2017 2016 2015 

Publieks- & directe inkomsten € 387.747 € 462.822 € 300.596

Indirecte inkomsten & coproducenten € 183.005 € 78.779 €  86.447

Private fondsen € 94.850 €  120.300 € 238.918

Sponsoring € 60.000 € 73.500 € 89.774

Vrienden en giften € 16.911 € 14.110 € 32.463

Publieke middelen €  555.420 € 486.202 € 475.066

TOTAAL € 1.299.747 € 1.235.713 € 1.223.264

FINANCIEEL
Holland Opera heeft 2017 afgesloten conform begroting en met 

een vermogenspositie die gezond is. 

De bijdragen van de private fondsen loopt conform verwachting 

wat terug. Dit zijn fondsen die adhoc steun bieden en niet op 

structurele basis. De bijdrage van sponsor FrieslandCampina is 

van 50duizend euro teruggegaan naar 30duizend euro. Holland 

Opera voert een actief sponsorbeleid en heeft voor 2018 een 

aantal nieuwe sponsoren gevonden. Met het aantrekken van de 

economie hoopt het gezelschap de bijdragen van sponsoren in 

de toekomst te kunnen vergroten. 

In 2017 heeft Holland Opera conform haar plannen samen-

gewerkt met een groot aantal partners, zowel nationaal als 

internationaal. Coproducties waren er met National Theater 

Mannheim, DOX, het jongNBE en Opera Zuid. Samengewerkt 

werd er met het Ragazze Quartet en Scholen in de Kunst. Alle 

voorstellingen kenden een mooie publieksbezetting en dit 

ziet men dan ook terug in de aanzienlijke publieks- en directe 

inkomsten. Door de verschillende coproducties is de groei aan 

inkomsten aanzienlijk in vergelijk met eerdere jaren.

Er is geïnvesteerd in internationalisering, wederom kon Holland 

Opera gehoor geven aan de uitnodiging om buiten de lands-

grenzen te spelen zonder dat de financiële consequenties een 

spaak in het wiel staken.  Al met al is Holland Opera een gezonde 

onderneming en wij zien dan ook met vertrouwen de komende 

jaren tegemoet. Holland Opera continueert haar beleid wat 

betreft kwaliteit, samenwerking, groei in naamsbekendheid en 

internationalisering.
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Publieke middelen
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VERDIENMODEL 2015 T/M 2017FONDS PODIUMKUNSTEN
Per januari 2017 ontvangt HO een 4-jarige subsidie 

van het FPK voor de periode 2017-2020.

GEMEENTE AMERSFOORT 
Met ingang van 1 januari 2017 maakt HO onderdeel uit 

van de Basis infrastructuur van de gemeente Amersfoort.

VSBFONDS
Met ingang van 2014 is het VSBfonds de hoofdbegunstiger van 

het project de Muziek Xpress, deze samenwerking is gecon-

tinueerd in 2017-2020. Voor een volledige toelichting zie de 

Muziek Xpress 2.0.

KFHEIN FONDS 

steunt de Muziek Xpress 2.0 en heeft een bijdrage toegekend 

voor 2018.

FONDS 21, KERSJES FONDS, 
FENTENER VAN VLISSINGEN FONDS 
EN STICHTING ZABAWAS
droegen bij aan verschillende projecten in 2017.

FRIESLANDCAMPINA 
was voor de periode 2010-2016 hoofdsponsor van HO. In 2017 

heeft het bedrijf het project ‘Met Muziek de Boer op’, onderdeel 

van de Muziek Xpress 2.0 financieel gesteund.

1A FIRST ALTERNATIVE
De netwerkbeheerder 1A First Alternative heeft voor 

meerdere jaren sponsoring toegezegd.

Voor een totaaloverzicht van fondsen, sponsoren en crowd-

funders verwijzen we u naar het financieel jaarverslag en de 

(laatste) pagina financiële partners in dit verslag.

CONCLUSIE
Al vanaf 2014 streeft HO naar een meer gelijke verdeling van 

publieke en private inkomsten. Ondanks de wat tegenvallende 

sponsorinkomsten blijkt dit met name door de groei in de 

publieksinkomsten mogelijk.
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De trailer voor ‘Met muziek de boer op’ (onderdeel 

van de MuziekXpress 2.0) wordt gefilmd
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VOORTGANG BELEID

MUZIEK XPRESS 2.0
In januari 2014 is Holland Opera gestart met de Muziek Xpress 1.0; 

een uitgebreid educatief muziekprogramma waarin Holland Opera 

de band met haar jonge publiek uit de regio Amersfoort versterkt 

en de leerlingen stimuleert zelf muziek te maken. In 2017 heeft dit 

project een doorstart gemaakt als Muziek Xpress 2.0.

Deelnemende scholen kiezen een eigen traject (station) - van een 

workshop tot een uitgebreid muziekprogramma - om vervolgens 

uit te komen bij het Centraal Station; theater de Veerensmederij. 

Daar bezoeken zij een professionele voorstelling waarmee de 

muzikale reis wordt afgesloten. 

 

MUZIEK STATIONS
• Station Noord, there’s Music in Waste; de verbinding wordt 

gelegd tussen duurzaamheid en muziek. Leerlingen bezoeken 

een afvalverwerkingsbedrijf, verzamelen afval, verwerken dit 

tot instrumenten en bereiden een concert voor in de Veeren-

smederij, voorafgaand aan een professionele voorstelling;

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

gelegd tussen begrijpend lezen en muziek. Leerlingen 

bezoeken de bibliotheek, zetten teksten op aangeleverde 

muziek, studeren dit in en presenteren een korte voorstelling 

in de Veerensmederij, voorafgaand aan een professionele 

voorstelling;

• Station West, Tafelmuziek; de tafels leren op muziek. Vervol-

gens bezoeken de leerlingen een repetitie van de later te 

bezoeken voorstelling in de Veerensmederij;

• Station Oost; dit station vormt een eerste kennismaking 

met muziektheater voor leerlingen in de onderbouw van het 

basisonderwijs door middel van actieve muziekworkshops 

voorafgaand aan een bezoek van een voorstelling.

In 2017 hebben 8 scholen de meer intensieve stations van de 

Muziek Xpress aangedaan. Binnen alle stations waaraan in 

totaal 28 scholen (intensief en minder intensief) deelnamen, 

zijn 146 activiteiten geweest. 

PARTNERSCHOLEN 2017
• PCBO Kon-Tiki, Amersfoort 

 station Zuid Van Boek tot Podium

• DaVinci Eemland (primair en speciaal onderwijs)  

Station Zuid Van Boek tot Podium

• De Auris professor Groenschool (speciaal onderwijs), 

Amersfoort | station West Tafelmuziek

• KBS St. Jozefschool (primair onderwijs) 

 nieuw educatietraject Met muziek de boer op

• OBS de Magneet, Amersfoort 

 station West nieuw educatietraject Tafelmuziek

• Corderius College & Goois Lyceum (voorgezet onderwijs) 

workshops rond erfgoed/mythologie, bezoek STYX

• SBO de Michaelschool (speciaal onderwijs) 

 station West, tafelmuziek

 

TALENTONTWIKKELING
EN COPRODUCTIES
HO biedt regelmatig jonge professionals een podium, zo ook 

in 2017.

• STYX: samenwerking met het jongNBE, 13 jonge talenten 

van het Nederlands Blazers Ensemble speelden onder 

leiding van dirigent Dick Verhoef. Verder werd samenge-

werkt met DOX; 10 jonge dansers werkten onder leiding van 

choreograaf Ryan Djojokarso mee aan de productie.

• Meermeisje: samenwerking met Opera Zuid (3 jonge 

zangers) en het Ragazze Quartet.

EDUCATIE
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SAMENWERKING MET SCHOLEN 
IN DE KUNST - PARTICIPATIE 
DANSENDE KINDEREN BIJ MEERMEISJE
Tijdens de kerstproductie Meermeisje is het ensemble aange-

vuld met 16 jonge dansers (8-12 jaar) van Scholen in de Kunst, 

de instelling van Amersfoort en omstreken voor amateurkunst. 

In twee groepen werden de kinderen gedurende acht weken 

gecoacht door Jade Stenhuijs (danseres in Meermeisje). Vervol-

gens werd onder leiding van de regisseur en de choreograaf 

gerepeteerd met het voltallige ensemble. Op deze manier 

hebben kinderen het werkproces van een opera leren kennen 

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

professionele zangers. 

ONTWIKKELING 
MET MUZIEK DE BOER OP
Op 9 oktober startte de pilot Met Muziek de Boer op met een 

introductieles in groep 6 van de Sint Jozefschool in Achterveld. 

Op 12 oktober vond de rondleiding plaats op de boerderij, 

evenals de muziekworkshops. Op basis van deze testronde 

is het project gefinetuned. In mei/juni 2018 zal het project 

uitgevoerd worden op BS Kon-Tiki uit Amersfoort en BS de 

Werveling uit Soest.

De pilot is gefilmd, een korte impressie staat op Youtube: 

https://youtu.be/Qq4yZjDEJlw

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)

•Mediacollege Amsterdam (afdeling techniek en video)

•ArtEZ Arnhem (educatie)

•Conservatorium Den Haag (afdeling zang)

•Conservatorium Utrecht (afdeling zang) 

•Conservatorium Utrecht (docent muziek)

•Theaterschool Maastricht (regieopleiding)

•ROC Midden Nederland

INTERNATIONALISERING
Holland Opera kreeg in het verleden verzoeken van buiten-

landse partijen om een samenwerking aan te gaan. Dit strandde 

veelal op het praktische bezwaar dat de (Duitse) operahuizen 

letterlijk te groot zijn. Met een productie voor een kleine 

of middelgrote zaal ga je niet in een zaal staan voor 2.000 

bezoekers. Programmering op festivals ging meestal niet door 

wegens tekort aan financiële middelen

In 2016 lukt het wel om e.e.a. te concretiseren, dit is in 2017 

uitgebreid en gecontinueerd.

• Nationaltheater Mannheim heeft Holland Opera in 2015 

benaderd met het verzoek de jeugdopera Romeo & Zeliha 

(2003) te coproduceren, in oktober 2016 is deze productie in 

première gegaan en tevens in het voorjaar van 2017 gespeeld.

• Tijdens het festival GrowOP in Aarhus te Denemarken 

(Europese Culturele hoofdstad) is Roodhapje gespeeld.

Leerlingen van Scholen in de Kunst dansen

mee in Meermeisje, kerst 2017

https://youtu.be/Qq4yZjDEJlw
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Bezoek van Niek Idelenburg en Joke Veenstra aan Reseo Duisburg

PRODUCTIES 
OVER DE GRENS

Mir gefällt Romeo & Zehila sehr gut. Sehr schöne Musik 

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

auch sehr schön umgesetzt. Wie schon bei Rothappje und 

auch 4 Musketiers bin ich sehr beeindruckt von der hohen 

musikalischen Qualität eurer Arbeit, die sich mit einer sehr 

an der Lebenswelt des Publikums orientierten inhaltlichen 

Ausgestaltung der Geschichte verbindet. 

Andrea Gronemeijer, intendant Nationaltheater 

Mannheim - 2016

Holland Opera onderscheidt zich op het gebied van het jeugdmu-

ziektheater door volledig doorgecomponeerde voorstellingen 

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

door klassiek geschoolde zangers, maar wel ingebed in de tijd 

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

heden ten dage bekend zijn.

Steeds meer Europese operahuizen hebben een aparte Jeugd-

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

dat Holland Opera hierbij een belangrijke rol kan spelen

ROMEO UND ZELIHA
Op 11 november 2016 ging Romeo und Zeliha, een copro-

ductie tussen Holland Opera en Nationaltheater Mannheim in 

een nieuwe regie van de jonge regisseur Sebastian Bauer in 

première. Deze remake van de opera van Fons Merkies (Holland 

Opera 2003) werd door de Duitse pers goed ontvangen en 

was in het voorjaar van 2017 opnieuw te zien in Mannheim. 

Inmiddels heeft ook het operahuis van Dortmund zijn interesse 

in de jeugdopera getoond en zal de voorstelling (in wederom 

een nieuwe regie) naar alle waarschijnlijkheid vanaf 2018 in 

Dortmund te zien zijn.

ROODHAPJE SPEELT IN AARHUS, 
CULTURELE HOOFDSTAD 
VAN EUROPA 2017
Deze productie ging in december 2015 in première en was weer 

te zien en te horen tijdens de kerstvakantie 2016-2017 in de 

Veerensmederij in Amersfoort, aansluitend maakte de opera 

een tournee door Nederland. In 2016 won Roodhapje de presti-

gieuze YAM-AWARD voor beste internationale opera.

In november speelde de jeugdopera op verzoek van de Jyske 

Opera (nationale opera van Denemarken) in Aarhus, de cultu-

rele hoofdstad 2017 van Europa.

Holland Opera is lid van Reseo, het Europees Opera Netwerk 

voor educatie bij dans en opera.
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MARKETING 

AANDACHT IN DE (LANDELIJKE) MEDIA
Drie producties die Holland Opera speelde in 2017 kregen allen 

aandacht van de landelijke pers.

Roodhapje  kreeg 4 sterren in NRC, Volkskrant en Theaterkrant.

STYX Ontving 4 sterren van Trouw en Theaterkrant, 

3 sterren van de NRC en Volkskrant.

Meermeisje Ontving 3 sterren van NRC, Volkskrant en 

Theaterkrant.

 

De volledige recensies vindt u op hollandopera.nl.

 

Er zijn publicaties voorafgaand aan de voorstellingen 

verschenen in:

• AD Amersfoort • AD Utrecht • Algemeen Dagblad 

• Amersfoort NU • De Stad Amersfoort 

• Luister • Stadsblad Utrecht

MARKETINGSTRATEGIE PRODUCTIES
IN EIGEN BEHEER
in verschillende fasen zijn betaalde marketingtools ingezet:

• eerste uitingen in nieuwsbrieven, 3 maanden voor aanvang 

voorstelling

•  mogelijkheid tot vroegboekkorting.gedurende 4 weken, 

start 3 maanden voor aanvang

• save the date naar het premiere bestand, 2 maanden voor 

aanvang

• A0 posterronde in Utrecht, Amersfoort en Amsterdam, 2 

maanden voor aanvang

• radiospots op radio 1 en radio 4, vanaf 4 weken voor de 

eerste voorstelling

•  papieren flyer naar het hele adressenbestand, 4 weken 

voor premiere

DVD & CD BOX
Alle voorstellingen zijn opgenomen met tien tot zestien camera’s 

en gemonteerd in eigen beheer. 

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

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

gend) beeldmateriaal dat is gelinked naar Youtube.

Daarnaast heeft HO een eigen pagina op Youtube, waarop 

fragmenten van alle voorstellingen te zien zijn. De gehele voor-

stellingen staan verborgen op het Holland Opera VIMEO Account, 

Holland Opera gebruikt de release van deze opnames als marke-

tingtool. De links zijn op te vragen via info@hollandopera.nl.

SAMENWERKING 
NPO/CULTURA EN STINGRAY BRAVA
HO is in 2012 een samenwerking met Stingray Brava aangegaan. 

Deze samenwerking is in 2017 gecontinueerd. 

In 2017 is Holland Opera tevens een samenwerking aangegaan 

met NPO/Cultura. Afgesproken is dat de opera’s Orfeo Under-

ground en Don Giovanni vanaf 2017 tenminste 2 jaar worden 

uitgezonden. Inmiddels is Holland Opera ook in onderhandeling 

over het uitzenden van STYX.

ONLINE MARKETING  
Vanaf medio 2016 wordt HO bijgestaan door Afdeling Online bij 

het werken met google adwords/grants/analytics en het door-

meten 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 te zien hoe posts 

scoren en hoeveel rendement (lees tickets) je eruit haalt.

Verder is het gezelschap actief op Twitter en Facebook. 

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 zijn hier een vast 

onderdeel van. 

info@hollandopera.nl
https://twitter.com/hollandopera
https://nl-nl.facebook.com/hollandopera
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VOORSTELLINGEN IN 
EIGEN BEHEER | SPREIDING

Al jaren brengt Holland Opera opera op locatie en kerstvoor-

stellingen uit in eigen beheer. Met deze producties richt Holland 

Opera zich met name op de versterking van de band met het 

publiek uit de provincie Utrecht en de regio Midden Neder-

land. In diverse campagnes is de rest van het land natuurlijk 

meegenomen, maar hoofddoel is en was de worteling of zelfs 

verankering van het gezelschap in deze regio. 

Sinds oktober 2010 is Holland Opera gevestigd in de Veeren-

smederij, 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. 

In 2017 was Roodhapje de enige reizende productie van het 

gezelschap. Deze jeugdopera ging als kerstvoorstelling in

première in 2015. Holland Opera kent inmiddels een goed repri-

semodel waarbij succesvolle kerstproducties later op

tour gaan.

Naast de voorstellingen in eigen huis van Roodhapje tijdens de 

kerstvakantie 2016-2017 heeft het gezelschap 46

vrije- en schoolvoorstellingen van Roodhapje door heel Neder-

land gespeeld. De spreiding van de voorstellingen van

Roodhapje is dan ook aanzienlijk (zie grafiek). 4 voorstellingen 

speelden tijdens het GrowOP-festival in Aarhus

(Denemarken), deze zijn niet meegenomen in de grafiek.
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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.

NRC 

PRODUCTIES
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ROODHAPJE

THEMA
Met Roodhapje onderzoekt Holland Opera de angst voor het 

volwassen worden en de eenzaamheid van de vreemdeling. 

Via hun smartphones verwerken kinderen een eenzijdig 

menu van beeld en muziek als dagelijks brood. In het zeer 

goed ontvangen Roodhapje (YAM Award 2016) prikkelt HO 

de fantasie van kinderen met live muziek, georganiseerde 

omgevingsgeluiden, het doorbreken van de vierde wand en 

de interventies van de mobiele telefoon.

MUZIEK
Steven Kampermans composities zijn vaak gebaseerd op 

volksmuziek met zowel Oosterse als Westerse wortels. In 

zijn eerste opera Roodhapje creëerde Kamperman spanning 

tussen Roodkapje en de wolf. Zijn volksmuziek verklankt het 

milieu waar Roodkapje uit voortkomt en schuurt aan tegen 

de blues van de wolf, de loner uit het woud.

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. 

Volkskrant 

WERELDPREMIERE 20 DECEMBER 2015 
REPRISE DECEMBER 2016 - APRIL 2017

VAN TONEELTEKST TOT LIBRETTO
‘Toen ik de bewerking van Imme Dros van het beroemde 

sprookje Roodkapje las, was ik onmiddellijk gecharmeerd en 

geïnspireerd door de rol van de wolf. Imme gaf deze slech-

terik een mooie dramatische lijn door hem een tegenspeler 

te geven in ‘Waterwolf’. De wolf ziet in zijn spiegelbeeld 

in de waterput deze Waterwolf en deelt met hem zijn 

eenzaamheid. Zo krijgt hij een poëtische laag. Ondertussen 

is Roodkapje een meisje dat opgroeit en door haar moeder 

klein gehouden wordt. Ieder kind (en ouder) herkent zich in 

dit figuurtje dat zo snel mogelijk voor vol(wassen) wil worden 

aangezien.’ (citaat Joke Hoolboom)

ROODKAPJE EN DE NIET ZO BOZE WOLF
Tijdens de kerstvakantie heeft Holland Opera aan Virga 

Lipman de gelegenheid geboden om een muzikale voorstel-

ling (4+) te maken in een trailer voor de Veerensmederij. Eva 

van den Bosch en Mai Flesseman speelden de korte voorstel-

ling met verve voor een piepjong publiek.
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STYX
PREMIÈRE 23 JUNI 2017 
FORT RIJNAUWEN

Wat deze opera zo bijzonder maakt is het natuurlijke gebruik van de omgeving en het 

intense samenspel tussen de zangers. Het Jong Nederlands Blazersensemble speelt 

bovenop het fort en toont zich veelzijdig.

Trouw 
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CONCEPT
In het verhaal van Antigone zien Meijering en Holland Opera het 

ideale uitgangspunt om op theatrale wijze aandacht te vragen 

voor de problematiek rond de verantwoordelijkheid van de mens 

als individu voor zijn leefgemeenschap en het maken van poli-

tieke keuzes. STYX begint wanneer Antigone gestorven is. Zij 

koos voor de wetten van de goden en tegen de pragmatische 

wetten van de mens. De opera vertelt over levens vol gruwelijke 

gebeurtenissen, over idealen en de offers die je bereid bent te 

brengen. Centraal staat het maken van keuzes en het wel of niet 

respecteren van grenzen - iets waar ook wij iedere dag mee te 

maken hebben. 

IDEALISME
In STYX worden niet alleen de belangrijke familierelaties (eer-

ste graad) uitgediept, gezien vanuit het oogpunt van Antigone, 

maar worden ook keuzes en levensvragen bekeken vanuit het 

perspectief van de goden en de mensen. Antigone heeft een 

duidelijk idee hoe de wereld eruit zou moeten zien, zij oordeelt 

hard over zichzelf en over anderen. Zij is een jonge vrouw die 

weinig vragen stelt en veel dingen zeker meent te weten. Zij is 

overtuigd van de normen en waarden opgelegd door de goden, 

zij verkiest deze boven medemenselijkheid en oordeelt niet 

alleen hard over machtswellust, maar ook over zwakheid en 

angst die zij voor lafheid aanziet.

REPRISE?
‘In 2007 hebben we STYX voor het eerst gespeeld in de toen 

nog totaal vervallen Veerensmederij. Het was onze derde opera 

op locatie en onze eerste moderne opera op locatie. De mu-

ziek van Chiel en de tekst van Imme zijn een feest om weer aan 

te werken. Spannend, vilein, ontroerend en geestig, dat waren 

woorden die bij me boven kwamen toen ik de partituur weer 

ter hand nam. Een stuk dat zeker de moeite waard is om vaker 

gespeeld te worden.‘

Joke Hoolboom | regisseur

Is het opera? Rockopera? Openluchtspektakel? Lastig. 

Of juist simpel: Styx door Holland Opera is het allemaal.

NRC 
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Charon zit hoog boven het fort in een soort telefooncel, maar hij danst ook mee met het ballet.

Bariton Wiebe Pier Cnossen is met zijn fraaie stem als Charon ook het beweeglijke middelpunt van deze opera. 

Theaterkrant 
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SAMENWERKING
Voor deze opera op locatie heeft Holland Opera samengewerkt 

met het jongNBE en DOX. Hiermee wordt aan jong talent een 

podium geboden. Holland Opera zoekt o.a. op deze manier naar 

wegen om het imago van opera te verfrissen en haar publiek uit 

te breiden met nieuwe publieksgroepen.

ARTISTIEK DIRECTEUR 
NIEK IDELENBURG OVER STYX
Chiel Meijering laat zich als componist niet zo makkelijk vangen 

in een hokje. Cross-over komt misschien het dichtst in de buurt 

van zijn componeerstijl. Als een kameleon beweegt hij zich tus-

sen Bach-koraal, popballad en avant-garde in. Het stuk begint 

met een hermetische ouverture, in strakke tempi geleid rich-

ting een eerste koorwerk in Bach-koraal setting op de prachti-

ge tekst: kopergeel was het dak van de hemel. 

PUBLIEK
Holland Opera bereikt met haar werk aantoonbaar een divers 

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

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

de live uitvoeringen worden de filmische registraties van de 

operaproducties van Holland Opera uitgezonden door Brava 

en op NPO Cultura. Hiermee bereikt Holland Opera jaarlijks 

ruim anderhalf miljoen kijkers.

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

feo Underground (2014) en de uitverkochte Don Giovanni en 

STYX heeft Holland Opera bewezen dat het ook jonge gene-

raties (10-40 jaar) bereikt (23% van de bezoekers aan deze 

voorstellingen was <40) en op een nieuwe manier het feno-

meen opera tot leven brengt.

‘DE DYNAMIEK ZIT 
 VOORAL IN DE 
 SPECTACULAIRE  
 ENSCENERING’’
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MUZE VAN MONDRIAAN
PREMIÈRE 11 MEI 2017 
EEMHUIS, AMERSFOORT

HOLLAND
OPERA

MUZE van 
MONDRIAAN
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Deze kameropera is uitgevoerd op verzoek van Amersfoort

in C in het kader van het STIJLjaar.

HISTORIE
In 2007 heeft Holland Opera in samenwerking met het Armando 

Museum in Amersfoort deze bewerking van de Schilderijenten-

toonstelling van Moussorgsky ontwikkeld. Tot ons grote ver-

driet is in die periode dit prachtige museum in de Elleboogkerk 

afgebrand met de hele collectie die zou worden tentoonge-

steld. Holland Opera is toen uitgeweken naar de Xaveriuskerk; 

een replica van de Elleboogkerk, maar wel een maatje groter.

Door de vraag van Amersfoort in C (het overkoepelend orgaan 

van de diverse musea van Amersfoort) was er nu toch de kans 

om de kameropera opnieuw uit te brengen.

In samenwerking met Scholen in de Kunst hebben ruim 500 

kinderen en volwassenen deze kofferopera bezocht in zowel 

het Mondriaanhuis als het Eemhuis.

PREMIÈRE 11 MEI 2017 
EEMHUIS, AMERSFOORT
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MEERMEISJE
WERELDPREMIÈRE 23 DECEMBER 2017 
REPRISE FEBRUARI - MAART 2019

Muzikaal is Meermeisje vol vaart en veelkleurigheid, en mét een laag voor de ouders.

Het kwartet versmelt romig met de stemmen én heeft theatrale meerwaarde. De zangers zingen en 

acteren met verve en de kwetsbaar-krachtig dansende Jade Stenhuijs is voor de titelrol een vondst.

NRC 
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THEMA
In Meermeisje toont Holland Opera (in samenwerking met Ope-

ra Zuid en het Ragazze Quartet een meermin die haar familie, 

haar waterwereld én haar stem opgeeft uit verlangen naar be-

nen en de wereld van het land. 

De jongen en de zeemeermin leven in twee verschillende we-

relden. Hij leeft in de wereld van het droge, hogere, een wereld 

die staat voor taal, geluk en (valse) beloftes. Zij leeft in de we-

reld van de diepe oceaan, een wereld die symbool staat voor 

de diepte en pijn, de stilte en de dood. In deze Faust-achtige 

vertelling verkoopt de zeemeermin in plaats van haar ziel haar 

stem aan de Zeeheks, een meerkoppige gedrocht, dat altijd al 

jaloers was op het geluk van de meermin-familie. 

MUZIEK
Componist Oene van Geel: ‘Meermeisje is de tweede samen-

werking van Herman van de Wijdeven (tekst), Joke Hoolboom 

(libretto/concept en regie) en mijzelf. En daar ben ik heel blij 

mee! Onze eerste samenwerking was de 4 Musketiers. Een 

doldwaas verhaal over grotesk mannelijk gedrag, een gevoe-

lige en pittige dochter en uiteindelijk begrip en samenwerking. 

Meermeisje is een veel pittiger verhaal waarbij de personages 

van alles moeten opgeven in het streven hun dromen te vervul-

len of anderen te redden. Drama dus! Maar gelukkig is er ook de 

wereld van de surf dudes en babes en dus knetterende rock ’n 

roll tussendoor.’

VAN TONEELTEKST TOT LIBRETTO
‘We hebben herman gevraagd om een toneelbewerking van 

‘de kleine zeemeermin’ te maken. Een stuk, waarbij hij dicht bij 

Andersen bleef en heerlijke vlaamse woorden toevoegde en 

waarmee ik daarna volledig vrij aan de gang kon. Zo blijft in 

het libretto de duistere en toch kleurrijke wereld van de zee in-

tact, maar Prins Edvard veranderde in Edvard Prins, een jongen 

die graag surft en met meisjes dolt. De keuze om van Eline een 

danseres te maken geeft direct vorm aan haar ‘anders’ zijn. 

Haar benen zitten letterlijk gevangen in haar staart en vechten 

om bervrijd te worden. Zo gaat het stuk niet alleen over liefde 

en opoffering, maar ook over vrijheid.’ citaat Joke Hoolboom 

DANS
Bij Meermeisje heeft Van Geel de choreograaf Jenia Kasatkina 

vanaf het begin betrokken en hebben ze samen gekeken vanuit 

welke verschillende invalshoeken en inspiratiebronnen de dans, 

de muziek en het verhaal elkaar vinden. 

Het Ragazze Quartet speelt alle composities messcherp, 

beweeglijk en uit het hoofd. Ook de jonge zangers voelen 

zich als vissen in het water, en transformeren snel van 

luchtig geklede strandmeisjes tot azuurblauwe zeemeer-

minzusjes. Niek Idelenburg is met zilvergrijze vlecht een 

indrukwekkende Triton. 

VOLKSKRANT 
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IN VOORBEREIDING

MUZIEK XPRESS 2.0

DE
MUZIEK 
XPRESS REISSCHEMA

DIRECTE VERBINDING
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regie 
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Educatief project waarbij het zelf 

maken van muziek door kinderen 

en jongeren voorop staat

Intensieve samenwerking met een 

aantal scholen uit Amersfoort en 

omstreken, waarbij gekozen kan 

worden uit 4 verschillende stations. Alle 

‘muziektreinen’ voeren uiteindelijk naar 

het Centraal Station; de theaterzaal van 

de Veerensmederij, waar de kinderen een 

voorstelling bezoeken.

 

Het is aan de scholen zelf hoe intensief 

ze het traject willen bewandelen; van 

workshop tot eigen voorstelling en 

presentatie.

JANUARI T/M DECEMBER 2018

PROEVE LELIJK EENDJE

Opera voor kleuters

In april/mei werkt de jonge 

regisseur Rianne Meboer met 

2 jonge zangeressen, 1 celliste 

en 1 danseres aan een proeve 

van 15 minuten gebaseerd 

op het sprookje van Andersen.

Vijf kleuterklassen uit het 

Soesterkwartier zullen de 

operaproeve bezoeken.

MEI 2018
JANUARI T/M APRIL 
IN DE NEDERLANDSE THEATERS

TOUR UITVINDERS 

Familievoorstelling voor iedereen 

vanaf 7 jaar

Drie uitvinders zijn op zoek naar de 

ultieme uitvinding: een motor die op 

water kan draaien! De pers is heel erg 

geïnteresseerd en alle media duiken op de 

uitvinders. Twee uitvinders zijn vereerd, 

drinken champagne en zingen uit volle 

borst. Maar de derde uitvinder twijfelt. 

Beroemd en rijk zijn is leuk, maar hij had 

andere plannen met de uitvinding…

Holland Opera speelt ruim 50 voor-

stellingen door het hele land, zowel 

als vrije voorstelling en als besloten 

schoolvoorstelling.

JANUARI T/M APRIL IN DE 

NEDERLANDSE THEATERS
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PROEVE RUIMTEVLUCHT

Samenwerking met Het Houten Huis

In 2019 brengen Het Houten Huis 

en Holland Opera de voorstelling 

Ruimtevlucht, vol live muziek, zang, 

fysiek spel en beeldende poëzie over 

onze absurde binnenwereld. Over 

opnieuw willen beginnen, het perfecte 

najagen, alles achter je willen laten en 

de ‘verstekeling’ die je onherroepelijk 

overal in je meedraagt.

In het najaar zal worden gewerkt met 10 

studenten van de mime-opleiding aan 

de AHK, regisseur Elien van den Hoek en 

zangers van Holland Opera.

NAJAAR 2018

ZAUBERFLOTE/REQUIEM 

Opera in de Werkspoorkathedraal

In samenwerking met het jongNBE en 

Cappella Amsterdam brengt Holland 

Opera dit jaar de meesterwerken 

van W.A. Mozart in de imposante 

Werkspoorkathedraal.

 

De rollen worden vertolkt door Jeroen 

de Vaal, Emma Posman, Ekatharina 

Levental, Leonie van Rheden, Martijn 

Cornet, e.a.

20 AUGUSTUS T/M 

8 SEPTEMBER 2018

ZWANENMEER

Kerst in de Veerensmederij

Simon van der Geest schreef een 

libretto gebaseerd op Wilde Zwanen 

van H.C. Andersen en Zwanenmeer van 

Tjaikovsky. Niek Idelenburg arrangeert 

de prachtige noten van deze Russische 

componist voor zang, harp, cello, viool 

en klarinet.

KERSTVAKANTIE 2018 

VEERENSMEDERIJ 

ZWANENMEER

ZAUBERFLÖTE
REQUIEM
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ALGEMEEN
ALGEMENE EN ARTISTIEKE DIRECTIE
Joke Hoolboom

ARTISTIEKE DIRECTIE EN EDUCATIE
Niek Idelenburg

RAAD VAN TOEZICHT
De Raad van toezicht bekleedt functies in de advisering, 

architectuur, juridische zaken, de financien en het internatio-

nale bedrijfsleven. Over het geheel genomen een gevarieerd 

samengestelde RvT die HO op tal van vlakken kan adviseren.

Freek Rijna (1955) voorzitter Raad van Toezicht  | toegetreden 

21 september 2017 

Voormalig member Executive Board FrieslandCampina en COO 

Asia.

Ton Zoetbrood (1963) lid Raad van Toezicht | toegetreden 21 

september 2017 | Voorheen accountant bij KPMG en senior vice 

president finance Pon Holdings, huidige functie CFO bij Aramco 

Overseas Company.

Frits Barneveld Binkhuysen (1953) lid Raad van Toezicht | 

toegetreden 21 september 2017

Radioloog en voormalig Statenlid Provincie Utrecht.

Jeannette Franken (1967) lid Raad van Toezicht | toegetreden 

21 september 2017 | Partner bij CPI Governance, expertise in 

Governance en Compliance.

Jeroen Osendarp (1975) lid Raad van Toezicht | toegetreden 

21 november 2017 | Architect, partner bij Ag Nova architecten

GOVERNANCE CODE CULTUUR
HO kiest voor het bestuursmodel met een Raad van Toezicht, 

waarbij middels een bestuursreglement (voor de directie) en een 

reglement voor de Raad van Toezicht de scheiding tussen bestu-

rende en toezichthoudende taken is gewaarborgd. De overgang 

naar het Raad van Toezichtmodel is 21 september 2017 definitief 

geworden.  De dagelijkse leiding is in handen van de tweehoof-

dige directie, waarbij de Raad van Toezicht als toezichthouder, 

coach en praatpaal actief betrokken is. Het functioneren van dit 

model wordt jaarlijks door de directie en de Raad van Toezicht 

getoetst.

CODE CULTURELE DIVERSITEIT
Schoolvoorstellingen bereiken alle lagen van de bevolking, 

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

de thematiek van de voorstellingen, zoals discriminatie versus 

tolerantie, religie, verloren heldendom en de zoektocht naar 

familiebanden. 

Componisten van diverse muzikale richtingen combineren 

belcanto met rock, wereldmuziek en jazz. In de diversiteit 

aan stijlen kunnen de verschillende bevolkingsgroepen zich 

herkennen.

Samenwerken met partners als DOX, jongNBE en Ragazze 

Quartet vergroot de herkenning en nabijheid van bezoekers 

met de mensen op het toneel. 

VRIENDENSTICHTING HOLLAND OPERA
Frits Barneveld Binkhuysen (1953) radioloog | voorzitter

Annelies Brinkman (1966) Consultant Charitatieve en Culturele 

organisaties| secretaris | penningmeester

Jantien Eerdmans (1952) voormalig directeur divisie Kind en 

Jeugd Amersfoort | lid

COMITÉ VAN AANBEVELING
Dhr. Willibrord van Beek | Commissaris van de Koning Utrecht

Dhr. Lucas Bolsius | burgemeester Amersfoort

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

VARIA
Naast artistiek directeur en hoofd educatie van Holland Opera 

is Niek Idelenburg dirigent en muzikaal leider van het Amster-

dams Bach Consort (ABC) en het Carthago Consort. Met het 

ABC, bestaande uit een professioneel barokensemble en 

kamerkoor realiseert hij gemiddeld 5 verschillende projecten 

(15 concerten) per seizoen. Naast Idelenburg, als vaste dirigent, 

werkt het ABC met gastdirigenten als Bart Schneemann, Maria 

van Nieukerken, Nico van der Meel, Boudewijn Jansen.

Idelenburg maakt deel uit van de werkveldcommissie klassiek 

zang voor het Koninklijk Conservatorium Den Haag.
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Samen met Marcel Reijans als vocal coach begeleidde en 

dirigeerde hij het talentenproject voor jonge zangsolisten ‘in 

de ban van het Magnificat’ georganiseerd door de Noorder-

kerkconcerten Amsterdam. Idelenburg is tevens bestuurslid 

van ‘Amersfoort Klassiek’ die gezamenlijke afstemming en 

promotie van klassieke muziek in de breedste zin van het woord 

in Amersfoort voorstaan.

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 succes-

volle producties: Roodhapje en 4 Musketiers.

 

In 2017 regisseerde zij 2 jonge acteurs van het Conservatorium 

Antwerpen bij de Zchepping, een bewerking van de Schepping 

van Haydn door schrijver Simon van der Geest. Dit theatrale 

concert gaat in 2019 in reprise.

Eerder regisseerde zij de Zapp-Mattheus bij het Amsterdams 

Bach Consort, een bewerking van de Mattheus Passion (even-

eens) door schrijver Simon van der Geest uit 2013. Dit theatrale 

concert gaat in 2018 met een nieuwe bezetting bestaande uit 

studenten van verschillende toneelscholen in reprise in Het 

Muziekgebouw/Amsterdam en TivoliVredenburg/Utrecht.

 

Ook regisseerde zij in 2017 Midsummer Dream, een wandel-

opera op het landgoed van Stoutenburg voor Opera Leusden.

 

Hoolboom is voorzitter van het bestuur van Muziektheater de 

Veerensmederij en verantwoordelijk voor de gastprogram-

mering in de Veerensmederij. Tevens is zij voorzitter van de 

Gebruikersvereniging Wagenwerkplaats.

Daantje Idelenburg en Kenneth Cardon in de Zchepping
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ROODHAPJE
Creatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ontwerp & drukwerk ................... Drukkerij Jan Evers 

Cast

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

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

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

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

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

Kinderkoor Scholen in de Kunst 

Cast 1

Frederique Elderbroek

Mila Hardonk

Jiska de Jager

Lara Rezzak

Nicka Visser

Rosa Westenberg

Sterre Zaayer

Doria Edzes

Teunie van de Groep

BIJLAGEN
MEDEWERKERS

Cast 2: 

Anouk van Dalen

Fenna Dijkstra

Lara Iking

Susanne Paschedag

Laura Donker

Hedwich van der Geest

Janne van Tuyl

Estrella Smith 

Emma Dufour

Laura Dufour

Crew

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Film

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

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

Camera/beeldregie ...................... Joke Hoolboom

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

Geluidsmix ..................................... Tom Gelissen
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STYX
Creatie

Componist...................................... Chiel Meijering

Librettist ......................................... Imme Dros

Dirigent ........................................... Dick Verhoef

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

Regieassistent ............................... Ellen Schuring

Choreograaf .................................. Ryan Djojokarso

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

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

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

Kostuumontwerp ......................... Esmée Thomassen

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

Cast

Charon ............................................ Wiebe Pier Cnossen

Antigone ......................................... Leonie van Veen

Kreon / Haimon ............................ Martijn Cornet

Oidipous / Polynikes .................... Jean-Léon Klostermann

Ismene / Iokaste ........................... Leonie van Rheden

ORKEST
jong Nederlands Blazers Ensemble  

Fluit .................................................. Teresa Casta

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

Klarinet ........................................... Kim Grisel

Fagot ............................................... Suzanne van Berkum

Saxofoon ........................................ Deborah Witteveen

Hoorn .............................................. Jochem van Hoogdalem

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

Trompet .......................................... Ivo van Gennip

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

Bastrombone................................. Max van den Brand

Contrabas ....................................... Robin de Zeeuw

Slagwerk ......................................... Natalia Alvarez-Arenas

Piano ............................................... Sara D’Agostino

Dansers DOX

Ali Zanad 

Anderson Carvalho

Bo van Zeventer

Dionne Bakker

Jochem Eerdekens

Elizaveta Zhukova

Mariia Zhukova

Richard Lammers

Rudolf Doelasan

Strang

CREW
Technisch productieleider .......... Jelle Snijder

Productieleiding ........................... Kees Koeman

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

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

Productieassistent & educatie ... Joke Veenstra

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

Kassa ............................................... Saskia Brons 

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

Repetitor ........................................ Gerrie Meijers

Dramaturg ...................................... Sandra Verstappen

Ondersteuning geluidsontwerp . Tom Gelissen

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

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

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

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

Kraanmachinist ............................. Robert Nieuwenhuis

Trouble shooter ............................. Djordi Veerman

Volgspot ......................................... Joery Nijenhuis

Kostuum uitvoering Antigone ... Janneke van Meer

Kostuum uitvoering ‘dierlijk’ ...... Lisa Louwers

Kostuum assistentie .................... Kyra Vivian Wessel

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

Stage productie ............................ Gregor Lamers
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Stage grime ................................... Saskia van Schaik

.......................................................... Doris Broers

.......................................................... Stefan van Oosten

Decorbouw .................................... Vito van Lent

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

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

.......................................................... Joep Michielsen

.......................................................... Joris Michielsen

Vuureffecten ................................. Lieven Slabbink

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

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

Ontwerp & drukwerk ................... Drukkerij Jan Evers

Film

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

.......................................................... Jasper van Leeningen, 

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

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

Camera/beeldregie ...................... Joke Hoolboom

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

MEERMEISJE
Creatie

Muziek ............................................ Oene van Geel 

Tekst ................................................ Herman van de Wijdeven

Libretto & regie ............................. Joke Hoolboom 

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

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

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

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

Kostuums ....................................... Esmee Thomassen

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

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

Ontwerp & drukwerk ................... Drukkerij Jan Evers 

Cast

Eline ................................................. Jade Stenhuijs

Marie ............................................... Kelly Poukens

Constanze ...................................... Florien Hilgenkamp

Amelie ............................................. Veerle Sanders 

Edvard ............................................. Jorne van Bergeijk

Vader ............................................... Niek Idelenburg

Strijkkwartet .................................. Ragazze Quartet 

Productieklas Scholen in de Kunst 

Cast 1: 

Lara Rezzak, Anouk van Dalen 

Susanne Paschedag, Yenthe de Vries 

Eva Roest, Freya Gryffroy 

Jasmijn van der Vinne, Ivo Schöls

Cast 2: 

Willemien Pijls, Ellen Wieringa 

Veerle van dre Brug, Nicka Visser

Julide Aykul, Anick Fontein 

Sam Louwrier, Liv Jansen

Ghislaine Plezier

Crew

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

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

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

.......................................................... Online marketing

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

Bureau ............................................ Saskia Brons

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

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

Stage productie ............................ Gregor Lamers

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

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

Assistent kostuums ...................... Kyra Vivian Wessel 

Stage kostuums ............................ Elke Broeders

Maskers Zeeheks .......................... Lisa Louwers 

Stage grime ................................... Sterre Dijkman

.......................................................... Doris Broers

Lichttechnicus ............................... Niels Kingma 

Geluidstechnicus .......................... Oscar Bouwmans

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

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

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

Camera/beeldregie ...................... Joke Hoolboom

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

Geluidsmix ..................................... Tom Gelissen
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Vrijwilligers alle producties

Erica van Vugt

Gabriela Alcinoni

Jacques van der Kruis

Linda ten Hove

Trees van Kleef

Willy van Kleef

Peter Koch

Janny Boltrop

Ed Koster

Marieke Dijkman

Hanneke Schurink

Charlotte vd Wall Bake

Bert Prinsen

Inge van der Meer

Rob van der Bank

Curly Zuidema

Marie Anne Jansen

Ali Planting

Nico Scheerder

Miriam Kraal

Jaap van Buuren

Ria Verweij

Renny Zwaagstra

Ans Dijkstra

Cabrini van Aalst

Bettie Eek

Peter van Dalen 

Nicole van Eijck

Jantien Eerdmans

Anja de Kruif

Conny Veerman

Alma Esterik

Anja de Kruif

Dick Schiferli

Dirk Koorevaar

Els Halverhout

Hanneke Schurink

Ineke Bernink

Terry Brouwer
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PARTNERS HOLLAND OPERA

VRIENDEN VAN
Holland Opera heeft een eigen youtube-

kanaal waarop delen van alle voorstellingen 

kunnen worden teruggezien.

Daarnaast worden vanaf 2009 alle voorstel-

lingen volledig opgenomen en uitgebracht 

op DVD (HD) en CD, deze opnames zijn op te 

vragen via info@hollandopera.nl
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‘ SUCCESS IS 
 NOT FINAL, 
 FAILURE IS 
 NOT FATAL: 
 IT IS THE COURAGE 
 TO CONTINUE 
 THAT COUNTS’

WINSTON CHURCHILL
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