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VOORWOORD
2018 was een jaar waarin werd gewerkt met 3 nieuwe regisseurs. 

Holland Opera onderschrijft hiermee het belang om nieuw 

regietalent te enthousiasmeren voor deze bijzondere discipline. 

Het betreft ook een jaar waarin een strategietraject is gestart: 

een onderzoek naar doelgroepen, spelers en makers die 

geïnteresseerd zijn in opera. Waar willen we heen met Holland 

Opera in de komende 5 jaar. Een van de vragen is hoe we de 

(jonge) doelgroep aanspreken met opera. Daarnaast betreft 

het een onderzoek naar innovatie binnen onze discipline. In 

hoeverre kunnen wij nieuwe makers interesseren dan wel 

opleiden tot de (jeugd)operamakers van en voor de toekomst; 

het gaat in deze vooral om (jonge) regisseurs. De wens om 

operaregisseur te worden hoeft niet in beton gegoten te zijn, 

maar een openheid voor en interesse in modern klassieke 

(gezongen) muziek is beslist noodzakelijk. 

Het was een jaar waarin we naast dit strategietraject ook finan-

cieel hebben geïnvesteerd in innovatie (samenwerking met de 

videokunstenaars van MrBeam, nieuwe composities), talent-

ontwikkeling en artistieke verdieping. Ook zijn we de voorbe-

reiding gestart voor een boek over de ontwikkeling van Holland 

Opera over de afgelopen 25 jaar. In de zomer van 2019 vieren 

wij immers op Fort Rijnauwen niet alleen onze 50ste operapro-

ductie, maar ook ons 25-jarig bestaan.

  

DANKWOORD
Natuurlijk was onze standplaats Amersfoort wederom een 

belangrijke partner voor ons gezelschap; wij danken dan ook 

de stad voor het in ons gestelde vertrouwen voor de komende 

jaren en de extra steun die zij hebben gegeven voor ontwikkeling 

van de proeve van onze eerste opera voor kleuters in 2018 

(première 3 maart 2019). Ook het Fonds Podiumkunsten 

danken wij voor de samenwerking.

Het VSB fonds, het KFHeinfonds, stichting Janivo en stichting 

de Versterking zijn we zeer erkentelijk voor hun steun voor het 

grote educatietraject: de Muziek Xpress 2.0. 

Ook zijn wij dank verschuldigd aan diverse andere fondsen, 

sponsoren en subsidiënten die ons in 2018 de zo noodzakelijke 

steun in de rug gaven. 

En niet te vergeten onze vele gulle vrienden en ijverige vrij-

willigers zonder wie we met name de opera op locatie en de 

wintervoorstellingen niet zouden kunnen realiseren.

Joke Hoolboom en Niek Idelenburg

Maart 2019
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PUBLIEKSBEREIK 2018
Productie Voorstellingen Bezoekers
Meermeisje 7 1.247
Uitvinders 51 8.387
Eendje Buitenbeentje (proeve) 4 80
Zauberflote Requiem 13 8.108
Vluchtruimte (proeve) 4 185
Romeo & Zeliha 8 1.600
Zwanenmeer 12 2.042
Subtotaal 99 21.649

Gastvoorstellingen in de Veerensmederij

Bach to the future en Grenzeloos Purcell 11  746
Subtotaal 11 746

Educatieve activiteiten Activiteiten Deelnemers
Muziek Xpress 2.0 157  3.080 
Voorprogramma’s etc. Zauberflote  8 394
Totaal aantal educatie activiteiten 165 3.474

TOTAAL BEZOEKERS EN DEELNEMERS 25.869

Tv uitzendingen Uitzendingen Kijkers 
Stingray Brava NL 8 280.000
Stingray Brava Internationaal 10 350.000
Stingray Brava Asia 2 70.000

NPO Cultura Uitzendingen Kijkers
Orfeo Underground 11 165.000
Don Giovanni 4 60.000

TOTAAL AANTAL KIJKERS 925.000

De uitzendingen van Stingray Brava kennen gemiddeld 35.000 kijkers per uitzending, 

het gemiddeld aantal kijkers dat naar het internetkanaal van de NPO kijkt ligt rond de 15.000 per uitzending.
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Uitvinders, de nieuwe jeugdopera 

van Holland Opera genomineerd voor 

YAM-award 2018
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FINANCIËN 2018

Opbrengsten 2016-2018 2018 2017 2016

Publieks- & directe inkomsten € 523.207 € 387.747 € 475.319

Indirecte inkomsten & coproducenten € 45.820 € 183.005 € 70.036

Private fondsen € 124.605 € 94.850 € 112.500

Sponsoring € 74.285 € 60.000 € 68.000

Vrienden en giften € 13.695 € 16.911 € 13.215

Publieke middelen € 591.774 € 555.420 € 436.003

TOTAAL € 1.373.386 € 1.297.932 € 1.175.073

FINANCIEEL
In 2018 heeft Holland Opera conform haar plannen samen-

gewerkt met een groot aantal partners, zowel nationaal als 

internationaal. Coproducties waren er met Opera Zuid (Meer-

meisje), het NBE (Zauberflöte Requiem),  Junge Oper Dortmund 

(Romeo & Zeliha)  en Het Houten Huis (Vluchtruimte). Samenge-

werkt werd er met Cappella Amsterdam, het Carthago Consort, 

het Ragazze Quartet en Scholen in de Kunst. Alle voorstellingen 

kenden een redelijke tot goede publieksbezetting en dit ziet 

men dan ook terug in de aanzienlijke publieks- en directe 

inkomsten. 

De bijdragen van de private fondsen waren aanzienlijk, met 

name door de steun van het Prins Bernhard Cultuur fonds; 

zij gaven ondersteuning voor Zauberflöte|Requiem. Holland 

Opera voert een actief sponsorbeleid en heeft voor 2018 een 

aantal nieuwe sponsoren gevonden. Met het verder aantrekken 

van de economie hoopt het gezelschap de bijdragen van spon-

soren in de toekomst te kunnen vergroten.

Er is geïnvesteerd in jonge makers door hen gelegenheid te 

bieden om binnen de muren van de Veerensmederij te werken 

met zangers en musici en dit ook te staven aan publiek tijdens 

een aantal voorstellingen. Er is intensieve begeleiding geweest 

qua dramaturgie en muzikale input. Een van de jeugdopera’s 

(Uitvinders) heeft vervolgens ook een uitgebreide tournee 

gemaakt langs de Nederlandse theaters, de proeve van de 

opera voor kleuters Eendje Buitenbeentje is goed gevallen bij 

de jonge doelgroep en wordt in 2019 als volwaardige jeugd-

opera gespeeld.

Wederom kon Holland Opera gehoor geven aan de uitnodiging 

om buiten de landsgrenzen te spelen en is er een nieuwe 

versie van Romeo&Zeliha in première gegaan bij de Staatsoper 

Dortmund.

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, samenwer-

king, groei in naamsbekendheid, internationalisering, innovatie 

en talentontwikkeling.

Opbrengsten 2016-2018  2018  2017  2016
Publieks- & directe inkomsten € 523.207 € 387.747 € 475.319
Indirecte inkomsten & coproducenten € 45.820 € 183.005 € 
70.036
Private fondsen € 124.605 € 94.850 € 112.500
Sponsoring € 74.285 € 60.000 € 68.000
Vrienden en giften € 13.695 € 16.911 € 13.215
Publieke middelen € 591.774 € 555.420 € 436.003
TOTAAL € 1.373.386 € 1.297.932 € 1.175.073 
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Publieke middelen

Publieks- en 
directe inkomsten

Indirecte inkomsten 
en coproducten

Sponsoring

40% 35%

6%
6%1%

12%

40% 35%

6%
6%1%

12%

40% 35%

6%
6%1%

12%

Vrienden en giften

Private fondsen

40% 35%

6%
6%1%

12%

40% 35%

6%
6%1%

12%

VERDIENMODEL 2016 T/M 2017FONDS PODIUMKUNSTEN
Per januari 2017 ontvangt HO een 4-jarige subsidie van het FPK 

voor de periode 2017-2020.

GEMEENTE AMERSFOORT 
Sinds 2017 maakt HO onderdeel uit van de Basis infrastructuur 

van de gemeente Amersfoort. De gemeente heeft een extra 

ondersteuning gegeven voor de ontwikkeling van de nieuwe 

opera voor kleuters ‘Eendje Buitenbeentje’. 

MUZIEK XPRESS 2.0
Met ingang van 2014 is het VSBfonds de hoofdbegunstiger 

van het project de Muziek Xpress, deze samenwerking is 

gecontinueerd 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. Tevens 

kreeg HO een uitnodiging van stichting de Versterking om een 

aanvraag te doen voor de Muziek Xpress 2.0, deze aanvraag is 

gehonoreerd.

Prins Bernard Cultuurfonds, Fentener van Vlissingen 

Fonds, Janivo en stichting Zabawas droegen bij aan 

verschillende projecten in 2018.

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
HO voert zijn financiele beleid uit conform het beleidsplan. Er 

wordt aanzienlijk geinvesteerd in talentontwikkeling en artis-

tieke innovatie. Helaas blijven de inkomsten uit sponsoring en 

vrienden wat achter bij de verwachting.

41% 40%

5%

9%5%
8%
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Zauberflöte|Requiem in de Werkspoorkathedraal in Utrecht i.s.m. mrBeam
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ARTISTIEKE VERDIEPING

Alsof de duvel ermee speelt: elk jaar is er wel een opera die 

terugkeert op de speellijsten van meerdere gezelschappen. Dit 

jaar is dat Mozarts Die Zauberflöte. De Staatsopera van Tatar-

stan reisde in het voorjaar langs de theaters met het werk. De 

Nationale Opera begint op 7 september het nieuwe seizoen met 

deze sprookjesachtige opera in een reprise van de succesvolle 

uitvoering door regisseur Simon McBurney. 

Holland Opera komt vanaf deze vrijdag met een bijzondere 

editie: Zauberflöte Requiem. Regisseur Joke Hoolboom 

verwerkte delen van Mozarts Requiem in de voorstelling. ‘In het 

laatste deel van zijn leven werkte hij soms aan beide stukken 

gelijk’, vertelt ze. ‘Op de achterkant van de partituur van Die 

Zauberflöte maakte hij aantekeningen voor het Requiem.

Die Zauberflöte is vrij luchtig, het Requiem dramatisch. 

Hoe gaat dat samen?

‘Ik vertel het verhaal vanuit het personage de Koningin van de 

Nacht. Veel mensen kennen haar beroemde aria’s, terwijl haar 

personage eigenlijk nauwelijks uit de verf komt. Ze wordt vaak 

neergezet als een heks. Aan het begin van de opera is haar 

man, de Koning van de Nacht, al overleden en is haar dochter 

ontvoerd. Ze zegt dat het licht is weggenomen. Ik laat haar man 

bij aanvang daadwerkelijk overlijden waarmee ik haar verdriet 

duidelijk neerzet. Behalve koningin maak ik haar vooral ook 

moeder. Het maakt haar wat menselijker en geeft haar rol meer 

reliëf. Om haar verdriet weer te geven kwam ik uit bij Mozarts 

Requiem. Ik laat de voorstelling beginnen met een deel uit het 

Requiem.’

De naam, Zauberflöte Requiem, suggereert dat er veel 

van het Requiem is verwerkt in de productie.

‘Dat klopt, er is bijna een nieuwe opera ontstaan. In totaal heb 

ik zes stukken gebruikt uit het Requiem in nauw overleg met 

Niek Idelenburg, de dirigent, en dramaturg Madelon Kooijman. 

Mozart overleed voordat hij zijn Requiem kon voltooien; het 

is afgemaakt door een leerling van hem. De stukken die we 

gebruiken zijn door hemzelf geschreven.’

U schrijft in het programmaboekje dat er altijd iets was 

wat u tegenhield om Die Zauberflöte te regisseren, 

ondanks de fantastische muziek. Wat was dat?

‘Er zit in de oorspronkelijke opera veel onduidelijkheid. 

Mozart en zijn librettist Emanuel Schikaneder begonnen met 

een bestaand sprookje, een soort jeugdopera, maar sloegen 

halverwege een andere weg in. Er komen elementen in van de 

vrijmetselarij waarvan ze allebei lid waren. Ik heb geprobeerd 

die onduidelijkheid weg te nemen, bijvoorbeeld door een 

personage te schrappen waardoor de dochter van de koningin, 

Pamina, meer ruimte krijgt.

De opvoering is in de Werkspoorkathedraal, een voor-

malige fabriekshal in Utrecht uit 1960. Hoe heeft u de 

regie daarop aangepast?

‘Het is een enorme hal. Ik gebruik als regisseur bij voorkeur 

altijd de hele ruimte. Dat heb ik hier ook gedaan. 

We hebben bijvoorbeeld bruggen gebouwd in de hal. Project 

Art Studio Mr. Beam heeft voor deze voorstelling ruimtelijke 

animaties op video gemaakt die hele werelden oproepen.

OPERA ZAUBERFLÖTE REQUIEM VOEGT 
MOZARTS LUCHTIGE EN SOMBERE STIJL SAMEN.

Interview met Joke Hoolboom (regisseur) 

door Nell Westerlaken voor de Volkskrant.
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Slagwerker Chris Saris aan het werk met leerlingen van de S.O.Michaëlschool bij ‘van Boek tot Podium’
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ONTWIKKELING BELEID

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

1.0; een uitgebreid educatief muziekprogramma waarin Hol-

land Opera de band met haar jonge publiek uit de regio Amers-

foort versterkt en de leerlingen stimuleert zelf muziek te ma-

ken. 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 ver-

volgens uit te komen bij het Centraal Station; theater de Vee-

rensmederij. Daar bezoeken zij een professionele voorstelling 

waarmee de muzikale reis wordt afgesloten. 

MUZIEK STATIONS
• Station Noord, Opera Xpress; de verbinding tussen diverse 

bedrijven en muziek of Leerlingen bezoeken een bedrijf, verza-

melen producten, verwerken dit tot instrumenten en bereiden 

een concert voor in de Veerensmederij, 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 Veerensme-

derij, 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 2018 hebben 13 scholen de meer intensieve stations van de 

Muziek Xpress aangedaan (in 2017 waren dit er 8). Binnen alle 

stations waaraan in totaal 38 scholen deelnamen, zijn 158 acti-

viteiten geweest – een groei van 30% t.o.v. 2017.

PARTNERSCHOLEN 2018
• ASV Daltonschool (Amersfoort) Station Noord

• KBS de Werveling (Soest) Station Noord

• ASV Daltonschool Station Noord

• KBS st.Jozefschool (Achterveld) Station West

• PCBS Kon-Tiki (Amersfoort) Station Noord 

• PCBS Berkenschool (Amersfoort) Station Oost

• PCBS Anker (Amersfoort, Soesterkwartier) Station West

• PCBS 2e Marnixschool (Utrecht) Station West

• SBO Michaelschool (Amersfoort) Station Zuid

• SBO DaVinci Eemland (Amersfoort) Station Zuid

• SBO Emmaschool (Amersfoort) Station Zuid

• SBO Van Voorthuysenschool (Amersfoort) Station Zuid

• VO Corderius college (Amersfoort) Station Noord

SAMENWERKING MET 
SCHOLEN IN DE KUNST
Tijdens de kerstproductie Zwanenmeer is het professionele 

ensemble aangevuld met 14 zingende kinderen (7-12 jaar) van 

Scholen in de Kunst, de instelling van Amersfoort en omstreken 

voor amateurkunst. 

In twee groepen werden de kinderen gedurende 3 maanden ge-

coacht door muziekdocent Reinier Bavinck. Vervolgens werd 

onder leiding van de regisseur gerepeteerd met het voltallige en-

semble. 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 musici.

STAGEPLAATSEN
Holland Opera is een erkend opleidingsinstituut., 

zo werkt het gezelschap met:

• Conservatorium Den Haag (afdeling zang)

• Conservatorium Utrecht (afdeling zang) 

• Conservatorium Groningen (afdeling zang)

• Conservatorium Utrecht (docent muziek)

• Codarts Rotterdam (afdeling dans)

• ArtEZ (educatie)

• ROC Midden Nederland (techniek)

EDUCATIE
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NIEUWE MAKERS, TALENT-
ONTWIKKELING EN DIVERSITEIT
In 2018 heeft Holland Opera gewerkt met drie Jonge regisseurs; 

een van hen kreeg de gelegenheid om gedurende 2 weken te 

werken aan een korte proeve van een mogelijk te maken nieuwe 

productie. Een ander (met al iets meer ervaring) werkte aan een 

nieuwe jeugdopera en twee van hen waren als regieassistent 

betrokken bij de opera op locatie of de kerstproductie. 

Holland Opera begeleide de regisseurs op gebied van 

dramaturgie, muzikale ontwikkeling en vormgeving.

• Bram Jansen; regie Uitvinders

• Rianne Meboer; regie Proeve Eendje Buitenbeentje, 

 regieassistente Zwanenmeer

• Robin Coops; regieassistent Zauberflöte|Requiem

Naast deze nieuwe makers is er in 2018 wederom veel tijd geïnves-

teerd in jonge musici (met een zeer diverse culturele achtergrond; 

China, Oekraïne, Antillen, Frankrijk, Canada, België, Nederland, 

Portugal, Spanje, Brazilië, Mexico, Suriname, Marokko, Indonesië) 

op het gebied van muzikale en theatrale zeggingskracht, ook werd 

er bij diverse producties gecoproduceerd.

14 kinderen zongen enthousiast mee (in twee groepen van 7) in de opera Zwanenmeer
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Deze maand praten we met vijf jeugdpodiumgezelschappen 

over het mooie project Klasse Theater. In co-creatie met 

basisscholen ontwikkelden zij nieuwe vormen van cultuure-

ducatie die nog steeds in de klas worden gebruikt. 

Van zingend de rekentafels uit het hoofd leren tot spelen-

derwijs filosoferen. De theatergezelschappen Het Laagland, 

Kwatta, De Stilte, Het Houten Huis en operagezelschap Holland 

Opera werkten vanaf 2015 twee jaar lang aan vijf educatiepro-

jecten, gericht op de wensen van scholen. “We bundelden onze 

krachten al eerder in het project Klasse Uitjes en bereikten 

daarmee duizenden kinderen in verschillende regio’s”, vertelt 

Jan Baanstra, zakelijk leider van dansgezelschap De Stilte. “We 

deelden onze keukengeheimen en praatten over educatie en 

onze passie om bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen. 

Helaas sloot onze praktijk niet altijd aan bij die van scholen.. 

Daar wilden we aan werken.”

VAN ELKAAR LEREN
Wat zijn de vraagstukken en ontwikkelingen die nu in het 

onderwijs spelen? Hoe kunnen we het beste samenwerken met 

scholen? Kunnen we iets maken dat aansluit bij de dagelijkse 

lespraktijk? Deze vragen waren het uitgangspunt voor de nieuwe 

samenwerking in het project Klasse Theater, ondersteund door 

het Fonds voor Cultuurparticipatie in de regeling flankerende 

projecten van Cultuureducatie met Kwaliteit. Tijdens het traject 

werden de gezelschappen begeleid door CultuurOntwerp, 

gespecialiseerd in het begeleiden van culturele organisaties 

bij het ontwikkelen van nieuwe producten, activiteiten en 

diensten. “Per gezelschap probeerden we onze ideeën om te 

HOE GAAT HET NU MET?
KLASSE THEATER

Artikel online magazine 

10 jaar FCP: jubileumserie ‘Hoe gaat het nu met?’

door Anne Bonthuis

zetten in concrete producten. We gebruikten eerst elkaar als 

testpersoon en later ook leerkrachten en leerlingen. Met de 

resultaten daarvan konden we het steeds verbeteren”, legt Jan 

uit. “Het leuke is dat we als gezelschappen heel verschillend zijn 

en anders werken, maar daardoor juist van elkaar leren. Het is 

verfrissend om elkaar een spiegel voor te houden.”

TAFELS ZINGEN IN HEEL NEDERLAND
Het project van Klasse Theater dat tot nu toe de meeste 

scholen bereikt, is Tafelmuziek van Holland Opera. Een 

vakoverstijgende methode waarbij leerlingen de rekenta-

fels leren door ze te zingen. “We kregen meteen de vraag 

of we het op vijftig scholen in Drenthe wilden uitzetten, 

maar dat was nog iets te vroeg. Met vakleerkrachten 

werken blijkt erg tijdrovend. Daarom maken we nu korte 

animatiefilmpjes ter ondersteuning. Na ons lesbezoek 

kunnen leerkrachten het makkelijk zelf herhalen”, vertelt 

artistiek directeur Niek Idelenburg.

“Het plan is om alle Amersfoortse scholen op deze manier 

de tafels te laten zingen. En mijn wens is natuurlijk dat het 

in heel Nederland wordt opgepakt. Er zijn al veel liedjes 

op rekentafels, maar kinderen onthouden ons liedje zo 

goed door de afwijkingen erin. Elke tafel heeft een eigen 

maatsoort en eigen muziekstijl. Als je goed luistert, hoor 

je vijf eeuwen muziek, van barok tot house en van jazz 

tot klassiek. Ons hoofddoel is de tafels leren, maar ons 

nevendoel is kinderen aan het zingen krijgen en muziekge-

schiedenis meegeven.”
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Gratis operavoorstelling voor kinderen en familie, maandelijks in de opera van Kopenhagen

Reseo conferentie | Kopenhagen 2018
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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. Toch zijn er steeds meer 

Duitse operahuizen die een aparte Junge Oper afdeling hebben. 

Deze huizen hebben veelal ook een eigen theater dat los staat 

van het grote operahuis. Interessante partners om nu en in de 

toekomst mee samen te werken zijn o.a. Mannheim, Dortmund, 

Köln en binnenkort ook Stuttgart.

De productie Romeo & Zeliha werd in 2016 gecoproduceerd 

met Nationaltheater Mannheim.

De intendant Andrea Gronemeijer zei hier destijds over:

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 4Musketiers bin ich sehr beeindruckt von der hohen 

musikalischen Qualität eurer Arbeit, die sich mit einer sehr 

an der Lebenswelt des Publikums orientierten inhaltlichen 

Ausgestaltung der Geschichte verbindet. 

In november 2018 speelde een nieuwe co-productie van 

Romeo & Zeliha; ditmaal in samenwerking met Junge Oper 

Dortmund in een regie van de jonge Spaanse regisseur Justo 

Moret. In Januari 2019 zijn afspraken gepland met Jonge 

Opera Stuttgart over nieuw te realiseren co-producties. 

In 2019 is Holland Opera wederom uitgenodigd voor het 

GrowOp festival in Denemarken.

Dat Holland Opera internationaal een belangwekkende partij is 

blijkt uit de interesse voor producties van operahuizen. 

Na erkenning middels de YAM (Young audiences Music) award 

in 2016 voor Roodhapje werd in 2018 ook Uitvinders genomi-

neerd voor de YAM award. Tijdens de conferentie in Spanje 

was er serieuze interesse voor Holland Opera van Auditorio uit 

Barcelona, een van de grootste Europese muziekinstellingen 

gericht op een jong publiek.

Holland Opera is lid van Reseo, het Europees Opera Netwerk 

voor educatie bij dans en opera en bezocht een van de jaarlijkse 

bijeenkomsten in Kopenhagen.

‘ SEHR SCHÖNE 
 MUSIK UND AUCH 
 EIN RICHTIG GUTES   
 LIBRETTO ’
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MARKETING 
AANDACHT IN DE (LANDELIJKE) MEDIA
De producties die Holland Opera speelde in 2018 kregen allen 

aandacht van de landelijke pers.

Recensies

Uitvinders 

4 sterren in de Theaterkrant en nominatie YAM award 2018

Zauberflote Requiem 

4 sterren in NRC en Theaterkrant

Groene Amsterdammer ( zeer positief, maar deze krant geeft 

geen sterren)

Zwanenmeer 

4 sterren in NRC en Volkskrant

 

De volledige recensies vindt u op hollandopera.nl.

 

Er zijn publicaties en interviews voorafgaand aan de voorstel-

lingen verschenen in:

• AD Amersfoort • AD Utrecht • Algemeen Dagblad 

• Amersfoort NU • De Stad Amersfoort • Drachtse Courant 

• Elegance • Klassieke Zaken • Luister • Parool 

• Stadsblad Utrecht • Trefpunt Houten • Volkskrant 

• Zing Magazine

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 voorstelling

• een vroege save the date naar het premiere bestand, 2 

maanden voor aanvang voorstelling

• al in een vroeg stadium een 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

• een papieren flyer naar het hele adressenbestand, 4 weken 

van tevoren

STREAMING YOUTUBE EN VIMEO
Alle voorstellingen zijn opgenomen met tien tot zestien camera’s 

en gemonteerd in eigen beheer. 

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 om een 

breder divers publiek te bereiken. De links zijn op te vragen via 

info@hollandopera.nl

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

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

Deze samenwerking is in 2018 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. Vanaf 2019 wordt tevens STYX uitgezonden.

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.
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VOORSTELLINGEN IN 
EIGEN BEHEER | SPREIDING

Al jaren brengt Holland Opera opera op locatie en kerstvoorstel-

lingen 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 Nederland. In diverse 

campagnes is de rest van het land natuurlijk meegenomen.
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UITVINDERS
GEOGRAFISCHE SPREIDING

BEZOEKERS ZAUBERFLÖTE|REQUIEM 
PER REGIO

In 2018 was Uitvinders de enige reizende voorstelling van 

Holland Opera. Uitvinders is 51 keer gespeeld, niet alleen een 

groot aantal keren als besloten schoolvoorstelling in de Veer-

ensmederij, maar ook mooi gespreid door het land.

De opera’s op locatie van Holland Opera vinden plaats op 

verschillende plekken in de provincie Utrecht. Niet verwonder-

lijk dus dat daar de meeste mensen vandaan komen. Toch bleek 

bij Zauberflöte|Requiem (gespeeld in de Werkspoorkathedraal 

in de stad Utrecht) dat ook publiek uit de andere provincies 

Holland Opera weet te vinden. Met name uit Noord Holland en 

Gelderland, maar ook uit Noord Brabant kwamen een groot 

aantal bezoekers.
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‘Ga jullie nog iets leuks doen dit weekend?’ vraagt de juf ons 

op het schoolplein. Voordat ik kan antwoorden, reageert mijn 

jongste dochter enthousiast: ‘Ja! We gaan naar een opera!’ 

Een wenkbrauw gaat omhoog. ‘Echt?’Ik knik. ‘Dat is echt 

hartstikke leuk,’ roept ze nog terwijl ze al naar de zandbak 

rent. Een dag later genieten we van een geweldige bewerking 

van Beethovens enige opera Fidelio tijdens Operadagen Rot-

terdam. ‘Vijf sterren pap!’ oordeelt haar oudere zus, rennend 

naar het grasveld voor Maaspodium Rotterdam.

Opera en kinderen. Voor velen een rare combinatie. Natuurlijk, 

je moet een zesjarige niet meesleuren naar een ruim vijf uur du-

rende uitvoering van Wagners Tristan und Isolde of een modern 

meesterwerk als Alban Bergs Wozzeck, maar er is zoveel meer 

dan Humperdincks sprookjesopera Hansel und Gretel of Ravels 

L’Enfant et les Sortilèges, zeker in Nederland.

GEEN SLAP AFTREKSEL
De twee grote operagezelschappen van ons land voeren met 

wisselende frequentie jeugdopera’s uit. 

Echt gespecialiseerd is het enige jeugdoperahuis van Europa: 

Holland Opera.

In de Veerensmederij, achter het treinstation in Amersfoort, is 

een voormalige machinegebouw in 2010 omgebouwd tot een 

goed geoutilleerd theater, met geluidsstudio’s, repetitieruim-

tes, een restaurant en een theaterzaal met 300 zitplaatsen. 

Samen met dirigent Niek Idelenburg richtte Joke Hoolboom 

in 1994 Holland Opera op. Het gezelschap heeft zich gespe-

cialiseerd in nieuwe opera als familievoorstelling en opera op 

locatie. Voor hen is jeugdopera geen ‘slap aftreksel van echte 

opera’, maar een zelfstandige kunstvorm, ‘net als jeugdthea-

ter, jeugdliteratuur en jeugddans’. 

En met succes. 

Met bijvoorbeeld Roodhapje, waarvan de poster nog altijd op 

de kamer van mijn dochter hangt, en de in november 2016 de 

Young Audiences Music Award in de categorie Beste Opera 

won. Een jeugdopera die onmiskenbaar lijkt op het befaamde 

sprookje van de gebroeders Grimm, maar vele fascinerende 

verdraaiingen toont. Roodhapje bleek vooral een voorstelling 

over het verlangen elders te zijn of iemand anders; volwassen, 

of juist weer jong. In Suikertantes zochten drie tantes een jaar 

daarvoor naar de perfecte samenzang om met een toverlied 

een einde aan alle overlast van de kinderen te kunnen ma-

ken. Maar met valsigheid alleen red je het niet, dus bouwden 

ze eerst het beste spookhuis ooit en kwamen daarna met sui-

kerspinnen, ‘de hemel op een stokje’, om de kinderen te lokken. 

Natuurlijk kon de hele zaal aan het einde van de voorstelling 

opgelucht ademhalen, maar de spanning was in een hightech 

decor ruim een uur voelbaar.

Met Uitvinders onderstreepte Holland Opera dit jaar opnieuw 

dat het kan: opera met humor en diepgang maken voor jong 

en oud. 

GEEN LESJE OPERA
Toekomst is er zeker voor de jeugdopera. ‘Eigenlijk willen we 

kinderen maar één ding bijbrengen: dat muziektheater gewoon 

heel erg cool is’, vertelt Marcel Sijm. ‘We willen ons enthousi-

asme voor deze kunstvorm delen en laten zien dat als je kunst 

maakt, je volledige vrijheid hebt om je ideeën te volgen.’ 

Kinderen begrijpen dat heel goed, stelt Daniël van Klaveren. ‘We 

gebruiken de melodieën van Monteverdi, maar geven elk per-

sonage een eigen klankkleur mee. Er wordt niet in het Italiaans 

gezongen, maar in het Nederlands. We vertellen een verhaal, 

maar dan helemaal gezongen. Wat zegt een eeuwenoud stuk 

nu? Niet alleen voor kinderen, maar ook voor een volwassenen, 

die gelaagdheid, daar draait ook deze voorstelling om. Maar we 

willen ze geen lesje opera door de strot duwen, integendeel.’

JUIST DE VOLGENDE GENERATIES 
STAAN OPEN VOOR OPERA 

Artikel over jeugdopera door 

Henri Drost in theaterblad Scènes
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Dat beaamt Nicolas Mansfield, directeur van de Nederlandse 

Reisopera: ‘Het is een mythe dat kinderen opgevoed moeten 

worden om van opera te houden. Juist de volgende genera-

ties, vrij van vooroordelen en met het geschenk van puurheid 

en nieuwsgierigheid, staan open voor een kunstvorm die door 

middel van de mooiste verhalen het leven kleur en betekenis 

kan geven.’

Orfeo 6+, De Nederlandse Reisopera / Theater Sonnevanck, 21 

oktober t/m 2 december

Zwanenmeer 6+, Holland Opera, 22 december t/m 6 januari, 

Veerensmederij Amersfoort

‘TOEKOMST 
 IS ER ZEKER VOOR 
 DE JEUGDOPERA’
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‘Met alle tekstuele, visuele en muzikale vondsten onderstreept Holland Opera 

zo opnieuw dat het kan: opera met humor en diepgang maken voor jong en oud’

THEATERKRANT 

PRODUCTIES
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UITVINDERS

Wat doe je als je op het punt staat een grote uitvinding 

te doen die de wereld kan verbeteren maar ook door het 

leger kan worden gebruikt? Zeg je dan ‘Waar het geld 

vandaan komt maakt me niks uit?’ en geloof je de soldaten 

die zeggen ‘Als wij vechten is het enkel tegen klojo’s uit 

het buitenland’? Of houd je vast aan je principes? ‘Doe je 

iets of doe je niets?’ Het is de centrale vraag in de nieuwe, 

inventieve jeugdopera van Holland Opera.

Prominent op het podium staat een bouwwerk van blokken 

dat enerzijds doet denken aan een iglo of de eerste maan-

lander, en anderzijds aan het menselijk brein. Associaties 

waarmee op vaak komische wijze wordt gespeeld, niet alleen 

in de tekst van Carel Alphenaar, maar vooral ook visueel. Als 

het opeens sneeuwt in het bouwwerk bijvoorbeeld, door de 

futuristische kostuums van Esmee Thomassen, maar ook 

subtieler als door het fraaie lichtontwerp dit ‘brein’ anders 

oplicht en zelfs kortsluiting maakt.

We horen wat de uitvinding behelst – een motor op kraan-

water – maar krijgen niet te zien waaraan in maanlander 

slash iglo slash brein zo hard wordt gewerkt. Wat we wel zien, 

is wat daarbuiten gebeurt. Slagwerker Chris Saris bijvoor-

beeld, die aan het begin van de voorstelling met een app op 

de smartphone van een van de uitvinders wordt aangezet, 

en in zijn pak met helm oogt als een kruising tussen de Stig 

uit het Top Gear en een lid van Daft Punk.

We zien ook het geruzie tussen de drie uitvinders, zeker als 

drie soldaten geld en rijkdom bieden voor hun uitvinding. Het 

geld is voor het grijpen, bungelt aan een touwtje of hengel, 

en probeer dan maar eens de verleiding te weerstaan, zeker 

als het uitvinden ook met de nodige ongelukjes en tegen-

slagen gaat gepaard. En die oorlog? Ach, ‘in de oorlog schiet 

je wel eens raak, meestal per ongeluk.’

PREMIÈRE 11 FEBRUARI 2018 
VEERENSMEDERIJ AMERSFOORT

Zwichten doen de drie uitvinders uiteindelijk toch niet, 

maar als de generaal, gezeten op een rijdende bom, ten 

tonele verschijnt, is van een vrije keuze geen sprake meer. 

Hardhandig worden de uitvinders gedwongen het contract 

te ondertekenen waarna de soldaten met selfiestick poseren 

voor ‘de uitvinding die het land onverslaanbaar zal maken’. 

Gebroken geven de uitvinders de tas met geld aan elkaar 

door. Het blijkt de opmaat naar een explosief einde.

Regisseur Bram Jansen en choreograaf Ryan Djojokarso 

maken optimaal gebruik van het decor van Douwe Hibma en 

slagen er daadwerkelijk in zeker het jeugdige publiek niet te 

laten zien dat zowel de rollen van de uitvinders als die van 

de soldaten gespeeld worden door dezelfde drie zangers: 

Marcel van Dieren, Niek Idelenburg en Erik Slik. De zangers 

ogen en klinken niet alleen anders in hun dubbelrollen, ze 

bewegen ook totaal anders. Hun bewegingen worden nog 

grotesker door het terugkerende ridderthema uit Prokofjefs 

‘Romeo & Julia’ dat door componist Roel Slootman  is gear-

rangeerd voor slagwerk en behendig wordt vermengd met 

zijn eigen soundscape.

Met alle tekstuele, visuele en muzikale vondsten 

onderstreept Holland Opera zo opnieuw dat het kan: 

opera met humor en diepgang maken voor jong en oud.

Inventieve jeugdopera met een explosief einde 

Door Henri Drost voor de Theaterkrant 
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‘Dapper gaat Eendje Buitenbeentje de wijde wereld in 

op zoek naar eentje zoals zij’
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In december 2017 kwam de jonge regisseur Rianne Meboer naar 

de opera Meermeisje van HO, zij was geraakt door de muziek en 

verrast hoe betrokken de kinderen vanaf 6 jaar bij deze jeugd-

opera waren. Rianne speelde al langer met het idee om een mu-

ziektheatervoorstelling voor kleuters te ontwikkelen; en waarom 

zou dit geen opera voor kleuters kunnen zijn? Met haar achter-

grond in zowel bewegingstheater, toneel en mime vond het artis-

tieke team van Holland Opera haar een geschikte kandidaat om 

dit avontuur mee aan te gaan.

HET STUK
Eendje buitenbeentje is een muziektheatrale vertelling voor cel-

lo, twee zangeressen en twee danseressen. De muziek is leidend 

in de opera; in een nest worden drie ‘eendjes’ geboren, twee 

zingende en een dansende. Haar zingende zusjes verstoten het 

derde eendje omdat ze anders is en dapper gaat Eendje buiten-

beentje de wijde wereld in.

Maar anders kan toch ook juist leuk zijn? Anders is misschien in 

eerste instantie vreemd, maar kan ik tweede instantie ook een 

verrijking van je wereld en je fantasie betekenen.

Sommige kinderen kunnen goed rennen, anderen goed zingen, 

springen, dansen of schaken, rekenen of toneelspelen. Iedereen 

kan wel iets goed, maar ook vaak iets juist niet goed. We zijn al-

lemaal anders, maar dat is ook het leuke. Met deze voorstelling 

maken kinderen kennis met muziek en dans en zingen ze ook 

zelf actief mee.

Eendje buitenbeentje is gebaseerd op het sprookje het lelijke jon-

ge eendje van Hans Christian Andersen.

DE MUZIEK
De muziek voor Eendje buitenbeentje is gebaseerd op Carnaval 

des Animaux van Camille Saint-Saens.

Speciaal voor deze jeugdopera wordt de muziek gearrangeerd 

voor cello, viool en twee zangeressen. Al zijn de noten bij een 

volwassen publiek wellicht bekend, voor de jonge kinderen is het 

een eerste kennismaking met klassieke muziek. 

Foto 16 Eendje buitenbeentje

EENDJE BUITENBEENTJE
PROEVE APRIL 2018
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‘Mozarts ‘Zauberflöte’ en ‘Requiem’ levert mooie combi-opera op 

In ‘Zauberflöte Requiem’ van Mozart vertolken de hoofdrolspelers van Holland Opera

 hun personages met verve. De voorstelling werkt als “een verdubbelaar van menselijk geluk”

NRC 
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Dirigent Niek Idelenburg en regisseur Joke Hoolboom van 

Holland Opera begonnen met gezonde tegenzin aan Die Zau-

berflöte van Mozart, uit zijn sterfjaar 1791. Niek Idelenburg 

noemt het een nauwelijks te volgen verhaal, misschien het ge-

volg van de totale omkering van de intrige toen librettist Schi-

kaneder al flink op dreef was. 

Maar, zoals Mozart in juni 1791 aan een vriend schrijft, een an-

der gezelschap had intussen het verhaal gekaapt en dus beslo-

ten ze het roer om te gooien. Het werd een raar ratjetoe van 

kindersprookje, Vrijmetselaarsrituelen en familiedrama, maar 

wel een van de populairste opera’s aller tijden. Idelenburg werd 

overtuigd door de gedachte van Joke Hoolboom de Zauberflöte 

te doorsnijden met delen uit het allerlaatste werk van Mozart, 

het onvoltooid gebleven Requiem. Twee volstrekt verschillende 

muziekstukken, waar Mozart tegelijk aan werkte: achterop de 

partituur van de opera staan schetsen voor het requiem.

Zauberflöte Requiem voelt nergens als een stijlbreuk. Net als 

in de recente productie door regisseur Peter Sellars en diri-

gent Teodor Currentzis van La clemenza di Tito, werkt het 

toevoegen van andere muziek van Mozart als verrijking en 

verdieping. Waarom ook niet? Nadat we al enige generaties 

genieten van zo authentiek mogelijke uitvoeringen van oude 

muziek waarin geen noot wordt geschrapt of gewijzigd, kan er 

nu vrijer mee worden omgegaan. En misschien is dat juist heel 

authentiek, want dat deden Haydn, Händel en Mozart ook.

Het is in de geweldige ruimte van de oude Werkspoorfabriek 

in Utrecht een intense uitvoering geworden. Joke Hoolboom 

heeft veel overbodige personages, gesproken dialogen en mu-

ziek geschrapt en daarvoor in de plaats de indrukwekkende 

door het onvolprezen Cappella Amsterdam gezongen koormu-

ziek ingevoegd, op momenten dat de personages treuren, wan-

hopen of in verwarring zijn. 

Al direct in het begin is er een ingevoegde scène waarin de oude 

koning (dirigent Idelenburg in een dubbelrol) op zijn sterfbed 

zijn kleine dochter Pamina aan zijn vriend Sarastro (Jaap Slette-

rink) meegeeft, tot wanhoop van zijn vrouw, de Koningin van de 

Nacht (een schitterende Morgane Heyse). Haar rol wordt daar-

door veel duidelijker, haar verdriet invoelbaar, haar beroemde 

aria’s komen veel meer centraal te staan. Het moment dat zij te 

ver gaat en haar dochter (de ontroerend jonge sopraan Katrien 

Baerts) beveelt Sarastro te vermoorden is nu het omslagpunt 

in de opera, waarna iedereen zich uiteindelijk tegen haar keert.

De enorme ruimte is aangekleed met prachtige projecties van 

art studio mr. Beam. Idelenburg dirigeert een warm en homo-

geen spelend combinatie-orkest van jonge strijkers en het jon-

ge Blazersensemble met soms verrassende bewerkingen. 

Jeroen de Vaal als Tamino en Martijn Cornet als Papageno zijn 

twee vlotte jonge jongens van nu, met smartphones, op zoek naar 

een meisje. Drie dames komen hen op tweewielige Segways, ver-

leidelijk omcirkelen. Iedereen zingt zonder uitzondering prachtig. 

De geluidsversterking doet daar nu eens niets aan af.

Joke Hoolboom heeft wel het racisme uit de opera gehaald 

door de domme en wrede zwarte slaaf Monostatos te schrap-

pen, maar zij wilde of kon niet alle seksistische teksten zomaar 

weglaten, evenmin als al die onzinnige Vrijmetselaarsproeven. 

Toch: een moedige, geslaagde, mooie en ontroerende bewer-

king van een al te geliefde opera.

ZAUBERFLÖTE|REQUIEM PREMIÈRE 24 AUGUSTUS 
WERKSPOORKATHEDRAAL

ISM JONGNBE, 
CARTHAGO CONSORT, 
CAPPELLA AMSTERDAM 
EN MRBEAM

Ontroerende Mozart in fabriekshal

Groene Amsterdammer 

Kroniek van kunst&cultuur door Max Arian
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De Werkspoorkatherdaal is aangekleed met

prachtige projecties van art studio mr. Beam
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‘Meng het ballet van Het Zwanenmeer met het sprookje De Wilde Zwanen, 

voeg een vleug Assepoester toe en je hebt een leuk libretto voor een jegudopera!’

VOLKSKRANT 
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ZWANENMEER

Opera Zwanenmeer voor kinderen blijkt een voltreffer 

door Mischa Spel voor NRC 

Holland Opera laat met Zwanenmeer opnieuw zien dat het 

goede operavoorstellingen voor kinderen kan maken. 

Jaarlijks met Kerst brengt Holland Opera, in 2010 opgericht als 

het eerste jeugdoperahuis van Europa, een familievoorstelling 

in de Amersfoortse Veerensmederij. Zo passeerde al het ver-

makelijke Roodhapje (2015), dat demonstreerde wat goede kin-

deropera inhoudt: eenvoud, herkenbaarheid, eenvoudige plot, 

aansprekende muziek én makersvakmanschap. En na Meer-

meisje (2017, vanaf februari in reprise) komt Holland Opera nu 

met Zwanenmeer, waarvoor kinderboekenschrijver Simon van 

der Geest een nieuwe tekst schreef, een inhoudelijk vrije mix 

van Andersen (De Wilde Zwanen), Assepoester en Tsjaikovski 

(Zwanenmeer). 

Zwanenmeer is opnieuw een voltreffer, waarmee is bewezen 

dat een goed libretto, ook voor jeugdopera, cruciaal is. Ook 

Van der Geest houdt het simpel: een koning op vrijersvoeten 

(de zoetgevooisde Niek Idelenburg) zoekt een vrouw. Wie te 

kiezen, de geraffineerde Azalea (Ekaterina Levental) met haar 

toverharp of haar meer alledaags bijzondere zusje Elize (Char-

lotte Houberg)? De koning aarzelt („player!” smalen de kinder-

en in het publiek), en Azalea strooit zand in de machine door 

de zeven overige zusjes in zwanen te veranderen. Elize kan ze 

alleen redden door zwijgend van brandnetel („au!”) hesjes voor 

ze te breien. Eind goed al goed: de schattige zusjes muteren 

weer in meisjes en Elize slaat haar stukgebreide handen dank-

baar om de robuuste hals van de koning. 

Zwanenmeer heeft drie troeven. De eerste is het zingende sep-

tet van Amersfoortse meisjes die, hun ongeschoolde stemmen 

versmolten tot een goed koortje, duidelijk maken dat muziek-

theater magisch is, maar ook iets voor iedereen. De tweede is 

het arrangement. Tsjaikovski bewerken voor viool, cello, klari-

net en harp – ja, dat werkt, waarschijnlijk juist omdat ook het 

origineel zo sterk melodisch is. Derde troef is het laagdrem-

pelige, dramaturgisch slimme libretto. Ruim vijftig minuten 

vliegen voorbij.

PREMIÈRE 23 DECEMBER 
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IN VOORBEREIDING

MUZIEK XPRESS 2.0

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

EENDJE BUITENBEENTJE

Opera voor kleuters

Muziek: Saint Saëns | Arrangement: 

Niek Idelenburg | Regie: Rianne Meboer

Eendje Buitenbeentje is een spannend 

muzikaal avontuur gebaseerd op 

Carnaval des Animaux van Camille 

Saint-Saens. 

De jonge regisseur Rianne Meboer 

regisseert haar eerste jeugdopera bij 

Holland Opera.

PREMIÈRE 3 MAART 2019

MAART/APRIL 

IN DE VEERENSMEDERIJ

JANUARI T/M APRIL 
IN DE NEDERLANDSE THEATERS

TOUR MEERMEISJE

HOLLAND OPERA

MEER
MEISJE

3 FEBRUARI T/M 31 MAART

HOLLAND OPERA

PREMIERE 3 MAART 

OPERA VOOR KLEUTERS

EENDJE
BUITEN
BEENTJE

DE
MUZIEK 
XPRESS REISSCHEMA

DIRECTE VERBINDING

VANAF ELK
STATION

INTERCITY

HALTE 2HALTE 1

STATION
OOST

KIJKJE BIJ REPETITIE 

HALTE 2HALTE 1

STATION
WEST

TAFELMUZIEK 

HALTE 3HALTE 2HALTE 1

STATION
NOORD

MET MUZIEK DE BOER OP

HALTE 4HALTE 3HALTE 2HALTE 1

STATION
ZUID

VAN BOEK TOT PODIUM CENTRAAL STATION

VEEREN
SMEDERIJ

CENTRAAL STATION

VEEREN
SMEDERIJ

CENTRAAL STATION

VEEREN
SMEDERIJ

CENTRAAL STATION

VEEREN
SMEDERIJ

CENTRAAL STATION

VEEREN
SMEDERIJ

interactief 
lesmateriaal

interactief 
lesmateriaal

interactief
lesmateriaal

interactief 
lesmateriaal

interactief lesmateriaal

bezoek 
boederij

workshops 
zang

zangworkshops 
in de klas

bezoek 
repetitie

creatie 
soundscape

workshops 
theater

regie 
voorstelling

Familievoorstelling

voor iedereen vanaf 7 jaar

Muziek: Oene van Geel

Libretto/regie: Joke Hoolboom

Strijkkwartet: Ragazze Quartet

‘Muzikaal is Meermeisje vol vaart en 

veelkleurigheid en mét eeb kaag voor 

ouders. 

De zangers zingen en acteren met verve 

en de kwetsbaarkrachtige danseres is 

voor de titelrol een vondst.’

NRC 

JANUARI T/M MAART IN DE 

GROTE ZAAL VAN DE THEATERS
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RUIMTEVLUCHT 

Coproductie met Het Houten Huis

Najaar 2019 brengen Het Houten 

Huis en Holland Opera de voorstelling 

Ruimtevlucht, vol live muziek, zang, 

fysiek spel en beeldende poёzie 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.

PREMIÈRE 19 OKTOBER 2019

NAJAAR 2019 EN KERSTVAKANTIE 

IN DE VEERENSMEDERIJ

KING LEAR

Opera op Fort Rijnauwen

In samenwerking met het jongNBE 

en 155 brengt Holland Opera dit jaar 

een bewerking van Shakespeares 

meesterwerk op muziek van Fons 

Merkies en Giuseppe Verdi.

De rollen worden vertolkt door Wiebe 

Pier Cnossen, Alexander de Jong, 

Ekatharina Levental e.a.

PREMIÈRE 28 JUNI 2019

26 JUNI T/M 20 JULI

HOLLAND OPERA

KING LEAR
26 JUNI T/M 20 JULI

JONG NEDERLANDS BLAZERS ENSEMBLE & 155

OPERA  OP  FORT  RIJNAUWEN

 HET HOUTEN HUIS | HOLLAND OPERA

RUIMTE
VLUCHT

PREMIÈRE 19 OKTOBER 2019

‘OPERA 
 VOOR DE 
 TOEKOMST’
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ALGEMEEN
Algemene en artistieke directie | Joke Hoolboom

Artistieke directie en educatie | Niek Idelenburg

Productie | Hedwich Hoetink 

Marketing | Bianca van Varik

Educatie | Joke Veenstra

Ondersteuning bureau | Saskia Brons

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 

Holland Opera | toegetreden 21 september 2017

Voormalig member Executive Board FrieslandCampina 

en COO Asia. 

Ton Zoetbrood (1963) lid Raad vanToezicht 

Holland Opera | toegetreden 21 september 2017

Voorheen accountant bij KPMG en senior vice president 

finance Pon Holdings, huidige functie CFO bij Aramco Over-

seas Company.

Frits Barneveld Binkhuysen (1953) lid Raad van Toezicht 

Holland Opera | toegetreden 21 september 2017

Radioloog en voormalig Statenlid Provincie Utrecht.

Jeannette Franken (1967) lid Raad van Toezicht 

Holland Opera | toegetreden 21 september 2017

Partner bij CPI Governance, expertise in Governance 

en Compliance.

Jeroen Osendarp (1975) lid Raad van Toezicht 

Holland Opera | 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 

besturende en toezichthoudende taken is gewaarborgd. De 

dagelijkse leiding is in handen van de tweehoofdige directie, 

waarbij de Raad van Toezicht als toezichthouder, coach en 

praatpaal actief betrokken zijn. Het functioneren van dit model 

wordt jaarlijks door de directie en de Raad van Toezicht getoetst.

In november heeft de RvT een officieel formulier ter zelfevalu-

atie ingevuld, dit formulier is tevens door de directie ingevuld. 

Hieruit kwam naar voren dat RvT naar behoren functioneert 

en dat er aandachtspunten zijn op het gebied van accoun-

tancy (jaarlijkse verslaglegging van de accountant, los van de 

jaarrekening). In de laatste vergadering is dit punt inmiddels 

gepareerd. Ook het toezicht op de directie in het kader van 

talentontwikkeling en toekomstperspectief gezelschap is aan 

de orde gekomen. Conclusie: de directie is actief bezig met het 

borgen van de (jeugd)opera voor de toekomst; continuiteit en 

innovatie van het gezelschap staat hierbij voorop.

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. Onderwerpen die bij de jonge doelgroep leven 

en waar behoefte aan is.

Componisten van diverse muzikale richtingen en culturele 

achtergronden combineren belcanto met rock, wereldmuziek 

en jazz. In de diversiteit aan stijlen herkennen de verschillende 

bevolkingsgroepen zich.

Samenwerken met partners als DOX, 155, jongNBE, MrBeam 

en Ragazze Quartet vergroot de herkenning en nabijheid van 

bezoekers met de mensen op het toneel. De samenstelling van 

deze verschillende partners kent een grote diversiteit, zowel 

op cultureel gebied (DOX, 155, mrBeam) als wat betreft leeftijd 

(jongNBE, Ragazze Quartet) als wat betreft disciplines (DOX, 

155, mrBeam).

Bij de casting van de verschillende rollen voert Holland Opera 

een actief diversiteitsbeleid. Dit resulteerde in het afgelopen 

jaar in de samenwerking met spelers met maar liefst 10 

verschillende culturele achtergronden.
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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 Residentie Orkest

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 en Boudewijn Jansen.

Idelenburg maakt deel uit van de werkveldcommissie klassiek 

zang voor het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Samen met Emma Kirkby als vocal coach begeleidde en diri-

geerde hij het talentenproject voor jonge zangsolisten ‘in de 

ban van Händel’ georganiseerd door de Noorderkerkconcerten 

Amsterdam. Idelenburg is tevens programmeur van Muziekthe-

ater de Veerensmederij, waarbij hij in gezamenlijke afstemming 

met Theater Flint klassieke muziek in combinatie met andere 

disciplines en stijlen programmeert.

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. Voor 2019 schreef 

zij het libretto voor de nieuwe opera op locatie ‘King Lear’.

 

In 2018 regisseerde zij bij het Amsterdam Bach Consort 2 jonge 

acteurs van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en 2 

net afgestudeerde zangeressen (conservatorium Den Haag en 

Tilburg) bij de Zapp Mattheus, een bewerking van de Mattheus 

van Bach door schrijver Simon van der Geest. Dit theatrale 

concert was een reprise en werd ingestudeerd met deze nieuwe 

cast. De voorstellingen waren te zien in Het Muziekgebouw/

Amsterdam en TivoliVredenburg/Utrecht. 

In 2019 zal het in 2017 uitgebrachte theatrale concert de 

Zchepping (muziek Haydn en toneeltekst Simon van der Geest) 

eveneens te zien zijn in Het Muziekgebouw/Amsterdam en 

TivoliVredenburg/Utrecht. 

 

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.
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MEERMEISJE
Creatie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vormgeving  .............................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

BIJLAGEN MEDEWERKERS

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

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

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

Online marketing .....................Bianca van Varik

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

Stage grime ..............................Doris Broers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROEVE EENDJE BUITENBEENTJE
Creatie

Componist ................................Camille Saint-Saens

Arrangeur ..................................Niek Idelenburg

Libretto ......................................Joke Hoolboom

Regisseur ...................................Rianne Meboer
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Cast

Eendje 1 .....................................Charlotte Houberg (zangeres)

Eendje 2 .....................................Merel Wentink (zangeres)

Moedereend .............................Gerda Marijs (cello)

Eendje Buitenbeentje .............Quinty Boer (danseres)

Crew

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

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

Geluidtechnicus ...........................Oscar Bouwmans / Jurgen Burdorf

Cameraopname .......................Ruben Pest / Joke Hoolboom

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

ZAUBERFLÖTE | REQUIEM 
Creatie

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

Librettist ....................................E. Schikanaeder 

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

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

Dramaturg .................................Madelon Kooijman 

Regieassistent ..........................Robin Coops 

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

Video-animaties.......................MrBeam 

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

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

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

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

Solisten

Koningin van de Nacht ...........Morgane Heyse

Pamina .......................................Katrien Baerts

Tamino .......................................Jeroen de Vaal

Papageno ..................................Martijn Cornet

1ste dame ....................................Elisabeth Hetherington

2de dame ....................................Leonie van Rheden

3de dame ....................................Ekatarina Levental

Sarastro .....................................Jaap Sletterink

Papagena ..................................Jeannette van Schaik

Wachter 1 ..................................Alexander de Jong

Wachter 2 ..................................Adrian Fernandes

Jonge Pamina ...........................Sune Veninga 

Jonge Pamina ...........................Linde de Geest

Jonge Pamina ...........................Kayo Schoemaker

Jonge Pamina ...........................Anna-Lois van de Poll

Koor | Cappella Amsterdam

Sopraan .....................................Marijke van der Harst

Sopraan .....................................Maria Köpcke

Alt ...............................................Sabine van der Heijden

Alt ...............................................Inga Schneider

Alt ...............................................Suzanne Verburg

Tenor ..........................................Mattijs Hoogendijk

Tenor ..........................................Jon Etxabe Arzuaga

Tenor ..........................................Diederik Rooker

Bas ..............................................Kees jan de Koning

Bas ..............................................Robbert van der Vinne 

Orkest | Carthago Consort

Concertmeester ......................Laura Bruggen

Viool ...........................................Heleen Knoop

Viool ...........................................Jurriette van der Hoeven

Viool ...........................................Loes Dooren

Viool ...........................................Christianne Mosterd

Viool ...........................................Ian de Jong

Viool ...........................................Merel Vercammen

Viool ...........................................Kim White

Viool ...........................................Stijn Schmeddes

Altviool ......................................Tom Moonen

Altviool ......................................Leon van den Bergh

Altviool ......................................Ruben Sanderse

Cello ...........................................Veerle Schutjens

Cello ...........................................Marije de Jong
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jong Nederlands Blazers Ensemble 

Fluit .............................................Jeannette Landre 

Fluit .............................................Teresa Costa 

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

Hobo...........................................Heimke Jansen 

Klarinet ......................................Sophie Schreurs 

Klarinet ......................................Erik Rojas 

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

Fagot ..........................................Anja Brons  

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

Trombone ..................................Fabian Vos 

Bastrombone............................Marijn Migchielsen

Hoorn .........................................Stefan Danifeld

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

Pauken .......................................Natalia Alvarez-Arenas 

Contrabas ..................................Daniel de Boer 

MrBeam

Motion director mrBeam .......Mehdi Assem

Video director mrBeam ..........Roel Slootman

Art director mrBeam ..............Mo Assem 

Video en lichtoperator ...........Wijnand van der Horst 

Lead animator ..........................Frack Pagnon

3D Artist ....................................Massoud Assem

Visuals & Animation artist .....Eleni Hoogenbosch

Studio manager .......................Dina Ziad

Crew

Technisch productieleider .....Kees Koeman 

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

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

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

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

(Inter)nationale relaties ..........Peter van der Leeuw 

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

Kassa ..........................................Manon Barendrecht 

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

Dramaturg .................................Madelon Kooijman 

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

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

Geluidstechniek .......................Nina Kraszewska 

Zendertechniek .......................Maurits Thiel 

Lichttechniek ............................Heidi Roele 

Volgspot ....................................William Kenter

Valkenier ...................................Jeroen Settels en Gert Esveld

Kostuum uitvoering ................Joske Commandeur 

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

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

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

Stage grime ..............................Stan Roobol

Stage grime ..............................Julia Warmerdam 

Decorbouw ...............................Peter de Man

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

Decorbouw ...............................Durk Hibma

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

Decorbouw ...............................Bas Verduijn 

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

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

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

Film crew

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

Camera ......................................Engel Mulder

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

Camera ......................................Antionette Verbree

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

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

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

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

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

VLUCHTRUIMTE 

Creatie

Concept en regie .....................Elien van den Hoek

Muziek .......................................Niek Idelenburg / Martin Franke

Cast

Studenten afdeling mime HKA

Zangers Holland Opera

ZWANENMEER
Creatie

Componist.................................Pjotr Tjaikovsky

Arrangement ............................Niek Idelenburg / Jesse Passenier

Libretto ......................................Simon van der Geest

Regie ..........................................Joke Hoolboom

Regie-assistent ........................Rianne Meboer

Lichtontwerp ............................Maarten Warmerdam
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Kostuumontwerp ....................Martijn Kramp

Zwanenkoppen ........................Rabin Huissen

Maskers .....................................Eva Sol

Kostuumassistent ....................Tineke van Zalinge

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

Dramaturg .................................Madelon Kooijman 

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

Cast

Elize, Charlotte Houberg

Azalea, Ekatarina Leventhal

Koning, Niek Idelenburg

Ensemble

Viool ...........................................Heleen Knoop

Cello ...........................................Gerda Marijs

(Bas)klarinet ..............................Diederik Ornee

Harp............................................Ekatarina Leventhal

Productieklas Scholen in de Kunst

Cast A:

Inez Derkx, Femke van Doornik, Frederique Elderbroek, 

Welmoed Emmelot, Jiska de Jager, Jente Jansingh, 

Anastasia Popovic

Cast B:

Naäma Adriaans, Solène Beaufay, Jasmijn Hamelink, 

Kiki Lamers, Susanne Paschedag, Noa Verwelius, 

Jasmijn van der Vinne

Crew

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

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

Marketing ..................................Bianca van Varik

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

Stage educatie .........................Cathelijne Gieske

Begeleiding kinderkoor ..........Anne Freriks

Begeleiding kinderkoor ..........Timon van Velzen

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

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

Stage grime ..............................Renee van Veldhuizen

Stage grime ..............................Joelle Verouden

Kassamedewerker ..................Saskia Brons

Technische crew

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

Lichttechnicus ..........................Wouter Moscou

Geluidtechnicus .......................Nina Kraszewska

Film

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

Camera / regie .........................Joke Hoolboom

Camera / editing ......................Ruben Pest 

Vrijwilligers alle producties

Erica van Vugt

Gabriela Alcinoni

Cabrieni van Aalst

Jaap van Buren

Bep van Buren

Jacques van der Kruis

Ed Koster

Linda ten Hove

Trees van Kleef

Willy van Kleef

Peter Koch

Janny Boltrop

Ed Koster

Marieke Dijkman

Hanneke Schurink

Charlotte van den Wall Bake

Loukje van den Wall Bake

Inge van der Meer Molenkamp

Bert Prinsen

Betty Eek

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

Dick Schiferli

Dirk Koorevaar

Els Halverhout

Hanneke Schurink

Ineke Bernink

Terry Brouwer

Karen Smulders

Marjolein Verdenius
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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

PARTNERS HOLLAND OPERA



‘ ART EVOKES THE 
MYSTERY WITHOUT 
WHICH THE WORLD 
WOULD NOT EXIST ’

RENE MAGRITTE 
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