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Logo’s financiële partners

VOORWOORD

DANKWOORD

Een pandemie slaat de hele wereld plat, australië staat in brand;

Natuurlijk was onze standplaats Amersfoort wederom een

opnieuw duizenden mensen op de vlucht; sprinkhaanplagen

belangrijke partner voor ons gezelschap; wij danken dan ook

in Afrika en een meisje van 16 gaat per boot van Zweden naar

de stad voor het in ons gestelde vertrouwen voor de komende

Madrid om daar de politiek leiders tijdens de klimaattop toe te

jaren en de extra steun die zij hebben gegeven voor het verder

spreken. Slechts een kleine selectie uit de lijst zorgwekkende

ontwikkelen van ons educatietraject Muziek Xpress 2.0. Ook

onderwerpen die in 2019 speelden.

het Fonds Podiumkunsten danken wij voor de samenwerking.

En wij maken ons intussen druk over het feit dat we maar 6.000
woorden mogen gebruiken voor de nieuwe meerjaren plannen

Het VSB fonds, het KF Heinfonds, stichting Janivo en stichting

voor het ministerie van OC&W en FPK…

de Versterking zijn we zeer erkentelijk voor hun steun voor het
grote educatietraject: de Muziek Xpress.

Zoals de nar de taak had om de koning een spiegel voor te

Ook zijn wij dank verschuldigd aan diverse andere fondsen,

houden, zo hebben wij als podiumkunstenaars de taak om het

sponsoren en subsidiënten die ons in 2019 de zo noodzakelijke

publiek (en de koning) een spiegel voor te houden. Soms is het

steun in de rug gaven.

makkelijker en heeft het meer impact om de dilemma’s waar wij
mee worstelen te laten horen en zien.

En niet te vergeten onze vele gulle vrienden en ijverige

Zo deed afgelopen zomer onze Koning Lear zijn jongste dochter

vrijwilligers zonder wie we met name de locatieopera en de

en oogappel in de ban, alleen omdat ze niet wilde zeggen wat

wintervoorstellingen niet zouden kunnen realiseren.

hij wilde. En speelde voor de kleintjes een danseres in plaats
van een zangeres de hoofdrol in Eendje Buitenbeentje. Ze

Joke Hoolboom en Niek Idelenburg

werd door de zingende eendjes als ‘anders’ ervaren en niet

Maart 2020

geaccepteerd, maar waarom eigenlijk niet? In Ruimtevlucht
verliet een ‘geselecteerde’ groep mensen en dieren de aarde
op zoek naar een andere planeet, om daar een nieuwe wereld te
stichten, maar waarop waren ze eigenlijk geselecteerd?
Kortom, veel stof tot discussie en veel te weinig tijd om alles
de revue te laten passeren. Dat is waarom wij ons druk mogen
maken over ‘maar’ 6.000 woorden om nog meer prachtige,
schrijnende, betoverende plannen te formuleren voor de
toekomst. We willen vragen oproepen, soms beantwoorden,
maar vooral een uitnodiging doen om met elkaar te praten.
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Zwanenmeer is een voltreffer
NRC**** | DEZE JEUGDOPERA GAAT MET NIEUWE ANIMATIES
VAN MRBEAM VAN JANUARI T/M APRIL 2020 IN REPRISE
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PUBLIEKSBEREIK 2019
Productie
Zwanenmeer
Meermeisje
King Lear
Eendje Buitenbeentje
Ruimtevlucht
Subtotaal
Gastvoorstellingen in de Veerensmederij
Bach to the future en de Zchepping
Subtotaal
Educatieve activiteiten
Muziek Xpress 2.0
Inleidingen/rondleidingen King Lear
Subtotaal

Voorstellingen
7
22
14
42
35
120

Bezoekers
1.316
5.361
8.245
2.975
6.223
24.120

9
9

556
556

Activiteiten
123
25
148

Deelnemers
2.968
730
3.698

TOTAAL BEZOEKERS EN DEELNEMERS

28.374

NPO start STYX
7 juli t/m 14 juli

Uitzendingen
6

Kijkers
90.000

Uitzendingen op Stingray (inter)nationaal
Jeugdopera’s
Locatieopera’s

Uitzendingen
8
19

Kijkers
240.000
570.000

27

930.000

TOTAAL AANTAL KIJKERS

De uitzendingen van Stingray (inter)nationaal kennen gemiddeld 30.000 kijkers per uitzending.
Het gemiddeld aantal kijkers dat naar het internetkanaal van de NPO kijkt ligt rond de 15.000 per uitzending.

JAARVERSLAG 2019

5

FINANCIËN 2019
COPRODUCTIES EN SAMENWERKING
In 2019 hebben we samengewerkt met verschillende partners,

Er is geïnvesteerd in jonge makers door hen gelegenheid te

zowel nationaal als internationaal. Coproducties waren er met

bieden om binnen de muren van de Veerensmederij te werken

Opera Zuid (Meermeisje), het Nederlands Blazers Ensemble

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

(King Lear), GrowOp festival (Eendje Buitenbeentje) en Het

een aantal voorstellingen. Er is intensieve begeleiding geweest

Houten Huis (Ruimtevlucht). Samengewerkt werd er met

qua dramaturgie en muzikale input. Twee voorstellingen,

jeugddansgezelschap 155 (King Lear), Ragazze Quartet

Meermeisje en Ruimtevlucht, hebben uitgebreid getoerd langs

(Meermeisje) en Scholen in de Kunst (Zwanenmeer en alle

de Nederlandse theaters. De opera voor kleuters, Eendje

schoolvoorstellingen in eigen huis). Alle voorstellingen kenden

Buitenbeentje, werd goed ontvangen door de jonge doelgroep

een redelijke tot goede publieksbezetting en dit ziet men dan

en heeft een groot aantal voorstellingen in Amersfoort gespeeld,

ook terug in de aanzienlijke publieks- en directe inkomsten.

waarna deze jeugdopera op reis ging naar Denemarken.

De bijdragen van de private fondsen waren minder dan

Wederom kon Holland Opera gehoor geven aan de uitnodiging

in eerdere jaren, deze fondsen geven aan dat structurele

om buiten de landsgrenzen te spelen en is de jeugdopera

financiering van een culturele instelling niet conform hun beleid

Eendje Buitenbeentje negen keer met succes gespeeld op het

is. Wij voeren een actief sponsorbeleid en hebben voor 2019

GrowOp festival in Aarhus in Denemarken.

de samenwerking met bestaande partners gecontinueerd en

Al met al is Holland Opera een gezonde onderneming en wij

een nieuwe sponsor gevonden. Met het verder aantrekken

zien dan ook met vertrouwen de komende jaren tegemoet. Wij

van de economie hopen we de bijdragen van sponsoren in de

continueren ons beleid wat betreft kwaliteit, samenwerking,

toekomst te kunnen vergroten.

groei in naamsbekendheid, internationalisering, innovatie en
talentontwikkeling.

2017-2019

2019

2018

2017

Publieks- & directe inkomsten

€

542.002

€

523.207

€

387.747

Indirecte inkomsten & coproducenten

€

102.200

€

45.820

€

183.005

Private fondsen

€

94.500

€

124.605

€

94.850

Sponsoring

€

42.500

€

74.285

€

60.000

Vrienden en giften

€

12.273

€

13.695

€

16.911

Publieke middelen

€

619.019

€

591.774

€

555.420

TOTAAL

€

1.412.494

€ 1.373.386

€

1.297.932
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FONDS PODIUMKUNSTEN

VERDIENMODEL 2017 T/M 2019

Per januari 2017 ontvangt HO een 4-jarige subsidie van het
FPK voor de periode 2017-2020. Deze bijdrage is in 2019
geïndexeerd.

GEMEENTE AMERSFOORT
EN GEMEENTE UTRECHT

43%

Sinds 2017 maakt HO onderdeel uit van de Culturele Basis
infrastructuur van de gemeente Amersfoort. De gemeente
heeft in 2019 een extra ondersteuning gegeven voor educatie.
De gemeente Utrecht ondersteunde voor de 7de keer een

40%

locatieopera van HO: King Lear.

MUZIEK XPRESS 2.0
Met ingang van 2014 is het VSB fonds de hoofdbegunstiger
van het project de Muziek Xpress, deze samenwerking is

40%

gecontinueerd in 2017-2020. Voor een volledige toelichting

40%
zie de Muziek Xpress 2.0. Het KF Hein
fonds steunt tevens de

40%
7%

Muziek Xpress 2.0 en heeft een bijdrage toegekend voor 2019.

40%
Tevens kregen wij opnieuw een
uitnodiging van stichting de

35%
35%
1% 4%
5%
35%
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Versterking om een aanvraag te doen voor de Muziek Xpress
2.0, deze aanvraag is gehonoreerd.
Het Fentener van Vlissingen Fonds, stichting Janivo en Fonds
21 droegen bij aan verschillende projecten in 2019.

1A FIRST ALTERNATIVE

12%voor meerdere
De netwerkbeheerder 1A First Alternative heeft
jaren sponsoring toegezegd.

12% 1%

Voor een totaaloverzicht van fondsen,12%
sponsoren en

1% en
crowdfunders verwijzen we u naar het financieel jaarverslag

6%
1%
6%

Publieks- en
directe inkomsten

Vrienden en giften

Indirecte
inkomsten
40%
en coproducten

Private fondsen

6%

Sponsoring

6%

6%

3

Publieke middelen

12%

6%

1%

6%

1%

6%

6%

de (laatste) pagina financiële partners in dit verslag.

CONCLUSIE
HO voert zijn financiële beleid uit conform het beleidsplan.
Er wordt aanzienlijk geïnvesteerd in talentontwikkeling en

12%

6%

artistieke innovatie. Helaas blijven de inkomsten uit sponsoring
en vrienden wat achter bij de verwachting.
JAARVERSLAG 2019
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Eendje Buitenbeentje
officiële trailer: https://youtu.be/OLyeu9WtczE
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ARTISTIEKE VERDIEPING
NIEUWE MAKERS EN PITCHES
In de zomer van 2019 heeft Holland Opera een pitch

Na de proeve in 2018 van Eendje Buitenbeentje door regisseur

uitgeschreven om (nieuwe) operamakers uit te nodigen een

Rianne Meboer heeft ze onze uitnodiging aangenomen tot het

idee te presenteren voor een nieuwe jeugdopera. Ruim 40

maken van de hele productie. Eendje Buitenbeentje ging op

ideeën kwamen binnen. De meeste ideeën kwamen van

3 maart 2019 succesvol in première. De opera voor kleuters

meerdere makers, die samen een plan presenteerden. De meest

speelde in 2019 42 uitvoeringen waarvan 9 tijdens het GrowOp

geziene combinaties waren regisseur en schrijver of regisseur

festival in Denemarken.

en componist. Na sluiting van de inschrijfperiode hebben we
12 ‘combinaties’ uitgenodigd om een presentatie (pitch) te
geven van hun plan. In samenwerking met componist Fons
Merkies en regisseur Nynke van den Berg heeft het artistiek
team vervolgens een selectie uit de gepresenteerde plannen
gemaakt tijdens een inspirerende dag in september.
Vervolgens hebben wij 3 combinaties gevraagd om hun plan
nader uit te werken en soms extra aandacht te geven aan de
muzikale uitwerking van hun concept. In 2020 zullen naar
aanleiding hiervan regisseur Noufri Bachdim en componiste
Jawa Manla als eerste een proeve van ongeveer 10 minuten
maken van Toen mijn vader de nacht in vloog. De proeve van

Bij HO ervaar ik de ruimte om mijn eigen signatuur te ontwik-

deze geëngageerde jeugdopera over een jongetje dat in een

kelen waarbij muziek en beeld samen de basis vormen van

AZC wacht op zijn vader, wordt gepresenteerd aan een aantal

opera. Het is inspirerend om te zien hoe er bij HO altijd

scholen uit het Soesterkwartier, waar wij mee samenwerken.

doorontwikkeld en geëxperimenteerd wordt, zowel inhou-

Hierna kijken we in overleg met de makers of de proeve potentie

delijk als in de verbinding met het publiek. Ik hoop mij hier te

heeft tot het maken van een hele productie in 2021.

ontwikkelen als operamaker voor de toekomst.

De andere combinaties zijn ingepland in de jaren 2022 en 2023.

Rianne Meboer | regisseur

JAARVERSLAG 2019
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Ruimtevlucht: succesvolle coproductie tussen Het Houten Huis en Holland Opera
https://youtu.be/LCL-2Bj3zKk
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GRENZEN VERKENNEN
EN DIVERSITEIT
Holland Opera werkte op gebied van educatie al jaren samen

Ongelooflijk hoe Het Houten Huis en Holland Opera met

met Het Houten Huis (HHH) uit Groningen. HHH is een beel-

veertien performers suggereren dat een heuse afspiegeling

dend muziektheatergezelschap en hun fysieke voorstellingen

van de mensheid plaatsneemt in een moderne Ark van

kenmerken zich doordat zij nagenoeg geen tekst hebben. In

Noach. Deze bijna woordeloze jeugddansopera vol fraaie

2018 werd met de theaterschool al een proeve gemaakt van de

samenzang, biedt voor jong en oud een rijkdom aan

coproductie Ruimtevlucht door onze gezelschappen.

associaties.
Volkskrant

Ruimtevlucht 2019

Het concept en regie waren van Elien van de Hoek. De decors
zijn gemaakt door Douwe Hibma. De dramaturgie was in handen
van Joke Hoolboom. Niek Idelenburg maakte samen met
Martin Franke de muziek: in basis 17e-eeuwse muziekvormen
gecombineerd met elektronica en improvisatie. Onze zangers
zijn gewend om vanuit een uitgewerkte partituur te werken, dit
was voor ons voor het eerst dat een opera vanuit improvisatie
ontstond, waarbij zelfs tijdens de optredens sommige scenes
geïmproviseerd bleven. Voor HHH was het een nieuwe ervaring
om een volledig gemusiceerd werk uit te voeren met klassiek
geschoolde zangers. Een organische samenwerking volgde,
die voor beide partijen nieuwe inzichten opleverde. Een bonte
stoet uitvoerenden bestaande uit dansers, mimers en zangers
met verschillende culturele achtergronden gaven kleur aan
deze jeugddansopera.

JAARVERSLAG 2019
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PRACHTIGE KLANKWERELD MET
DRAMATISCHE ZEGGINGSKRACHT
THEATERBLAD: SCENES
Door Henri Drost
Nog eenmaal kijkt de kapitein achterom voordat hij als laatste het

‘Op het conservatorium maakte ik (later) deel uit van een

ruimteschip verlaat, in het besef dat hij nooit terug kan keren naar

mannenkwartet en daar gaf ik ook schoolconcerten mee. In die

de aarde. Het is de aangrijpende slotscène van Ruimtevlucht, de

tijd leerde ik ook Joke Hoolboom kennen en samen bedachten

indrukwekkende nieuwe voorstelling van Holland Opera en Het

we dat het veel beter zou zijn om die concerten niet statisch

Houten Huis.

te brengen, maar in een (meer) theatrale vorm te gieten. Zo

De kapitein wordt gezongen en gespeeld door Niek Idelenburg, die

ontstond het idee om bestaande muziek niet te bewerken, maar

samen met Martin Franke ook verantwoordelijk is voor de muziek.

om nieuwe opera te maken. Ook om kinderen en leerkrachten

‘Ontzettend spannend is dat ik tijdens de voorstelling samen met

te vertellen hoe muziek in elkaar zit en wat doet dat. Dat was de

Björk Níelsdóttir de helft van de voorstelling live improviseer,’

aanzet voor Holland Opera.’

vertelt Idelenburg.
‘Onder de naam klassentheater zijn we een samenwerking
‘Ik speelde al langer met de gedachte een opera te maken zonder

aangegaan met De Stilte, Kwatta, Laagland en Het Houten

dat alle muziek van te voren al vast ligt. Dat was eigenlijk de start

Huis als reactie op de bezuinigingen van Zijlstra in 2012. We

van Ruimtevlucht. De samenwerking met Martin Franke ging heel

bespraken onze “keukengeheimen” met elkaar en besloten het

organisch. Ter kennismaking zijn we destijds drie dagen bij elkaar

in elkaars eigen huis spelen concreter te maken. En dat werkte.

gaan zitten en gewoon een beetje aan het pielen gegaan. Hij is

Als een school tegen mij zei “we willen na al die opera’s wel eens

geweldig met loopstation en ik kon daar allemaal koortjes met

wat anders, dan kon ik zeggen: geen probleem, we hebben ook

verschillende partijen bij maken. Vervolgens zijn we gaan kijken

dit.” Vervolgens hebben we samen ook educatieprogramma’s

wat past bij elkaar, wat versterkt elkaar.’

ontwikkeld. En nu maken we samen met Het Houten Huis deze
voorstelling Ruimtevlucht’

Het resulteert een jaar later in een prachtige klankwereld, waarin de
meer barokke zanglijnen met slechts enkele herkenbare woorden

Samenwerking van muziek- en jeugdtheatergezelschappen

als ‘couragio’ moeiteloos mengen met de loops en live gespeelde

is ook de kracht van twee andere jeugdopera’s die eveneens

geluidseffecten van Martin. Juist doordat tekst niet afleidt, ligt

net in première gingen: Zwijnenstal van Theater Sonnevanck

de dramatische zeggingskracht volledig in de noten. Het sterke

en de Nederlandse Reisopera en De Toverfluit van Silbersee

spel van alle betrokkenen en de vele visuele hoogstandjes maken

en De Toneelmakerij. Bovendien gaat Jabber van Kwatta in

Ruimtevlucht tot een van de beste voorstellingen van dit jaar.

reprise. ‘Ik kan dat alleen maar toejuichen. Vijftien jaar geleden
vroegen (de meeste) theaters aan mij of het muziektheater

Idelenburg had nooit gedacht als zanger op het podium te staan.

mocht heten en geen opera, want dat schrikt de mensen zo

‘Op de muziekschool in Alphen aan de Rijn werd ik al vrij snel

af. Dat is niet meer zo. Het zijn ook allemaal heel verschillende

gevraagd om ook anderen te begeleiden op piano. Dan zong ik

producties. Een groot verschil is dat wij altijd wel met klassiek

soms voor de grap ook een regeltje voor. De zanglerares zei: je

opgeleide zangers werken. Ik vind het heel belangrijk dat er

hebt eigenlijk een hele goede stem, moet je daar niet iets mee

goed gezongen wordt.’

doen.’
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JAARVERSLAG 2019

TALENTONTWIKKELING
EDUCATIE
Voor de locatieopera King Lear op Fort Rijnauwen heeft

solisten) namen de leiding voor de andere koorleden bij de

Holland Opera een koor samengesteld uit studenten van de

mise-en-scènes en fungeerden als meester/gezel t.o.v. de

verschillende conservatoria. Na de audities werd een groep

conservatoriumstudenten. Het resultaat was zowel vocaal

geselecteerd van 14 zangers om een kamerkoor te vormen.

als visueel bevredigend en werd door het publiek zeer

De vier stemgroepen hadden alle vier een (young professional)

gewaardeerd.

aanvoerder, iets dat gebruikelijk is in een orkest, maar niet in

Het koor bestond uit een internationale groep van Spaanse,

een koor. De aanvoerders (die altijd mee repeteerden met de

Italiaanse, Poolse en Japanse zangers.

Een relatief jong publiek bezocht de voorstellingen, hier zal de jonge cast, het koor van studenten
en de breakdance dansers van jeugddansgroep 155 ongetwijfeld aan hebben bijgedragen.

JAARVERSLAG 2019
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REPORTAGE SHAKESPEARE
ERFENIS SPEELT DE HOOFDROL IN DE
TRAGISCHE OPERA OP FORT RIJNAUWEN
Dagblad Trouw over King Lear door Ula Idzikowskaa
Het kerkhof is leeg. De geesten schuilen diep onder de grond,

De bewerking van Holland Opera draait om de extreme emoties

in het familiegraf van de koninklijke familie. “Wind raast, laat je

rond de erfenis. De strijd haalt het lelijkste van de familieleden

wangen ploffen”, zingt het koor. Zangers met witte gezichten

naar boven. De egocentrische Lear glijdt weg in krankzinnigheid,

vormen een sobere stoet en klimmen ritmisch de brug op. Daar

vernederd door zijn dochters. De vermomde Edmund zet zijn

worstelt koning Lear met zijn nachtmerries. Onverschillige

zussen tegen Lear op.

muren van het fort Rijnauwen kijken toe hoe zijn waanzin tot
familiedrama zal leiden.

De tragedie van Shakespeare is ook een politiek verhaal, maar
dit laten de makers van Holland Opera bewust buiten beeld. Re-

De vesting, verscholen in de bossen vlak bij Utrecht, is vanaf

gisseur Joke Hoolboom: “We focussen op het menselijke ver-

vandaag opnieuw het decor voor de jaarlijkse voorstelling op

haal om te laten zien wat er gebeurt als je niet wordt aanvaard”.

locatie van Holland Opera. Deze keer bewerkt het gezelschap

Het gaat om een familiedrama waar de groeiende haat en het

Shakespeare’s tragedie ‘King Lear’ waarin de koning van

verlangen naar macht mensen drastisch doet veranderen. Ed-

Engeland door zijn kinderen wordt verraden. Met hun productie

mund is in eerste instantie geen slechterik. Hij wordt pas een

vieren de makers het 25-jarig jubileum van Holland Opera.

rancuneuze intrigant nadat hij door zijn vader wordt afgewe-

Fort Rijnauwen wordt omgetoverd tot het koninkrijk waar de

zen. Omdat de nadruk op universele gevoelens ligt, hebben de

autoritaire Lear aan de macht is. Je zit meteen midden in het

makers de plot versimpeld. Ook zijn verschillende personages

drama, dankzij de torenhoge koperen palen op het grazige

samengevoegd. Zo is Edmund hier de bastaardzoon van Lear,

toneel, willekeurig verspreide graftomben en de imposante

niet de zoon van de graaf Gloucester, zoals bij Shakespeare.

brug die de spelers moeizaam oplopen.
De keuze voor de erfenis als een rode draad is ook symbolisch. “We
Koning Lear, gespeeld door bariton Wiebe-Pier Cnossen, voelt

bestaan 25 jaar en willen onze ‘erfenis’ delen”, zegt Niek Idelenburg

zijn einde naderen en weigert zich daarmee te verzoenen. Om

die voor het muzikale concept instaat. “Daarom betrekken we

te vermijden dat zijn nalatenschap afbrokkelt, beslist Lear zijn

regelmatig jonge makers en laten hen experimenteren. In het

rijk te verdelen nu hij nog leeft. Alles gaat naar zijn twee oudste

koor van King Lear zitten bijvoorbeeld niet alleen professionele

dochters. De afgewezen bastaard Edmund ontpopt zich tot een

zangers, maar ook studenten van het Conservatorium. Zo kunnen

intrigant die niet zal rusten voor hij zijn vader en zussen heeft

die laatsten leren van meer ervaren collega’s.”

vernietigd. “Dag van wraak, die dag zal de aarde verschroeien”,
kondigt het koor in de tweede akte aan. Edmunds demonen –

Verdi met elektrische gitaar

jaloezie, afgunst en verraad – volgen hem letterlijk op de voet.

Voor King Lear ging Idelenburg aan de slag met de erfenis

Dansers van het gezelschap 155 in hun tangopakken en zwarte

van Giuseppe Verdi. De Italiaanse componist had een grote

motoren worden zijn schaduw.

voorliefde voor Shakespeare. Verdi maakte verschillende
opera’s naar zijn tragedies. Hij was ook gefascineerd door
King Lear, waar hij zelfs het libretto voor liet schrijven. Maar hij
maakte er nooit een opera van.

14
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De hedendaagse versie, die vanaf vandaag in het fort van
Rijnauwen te horen is, combineert stukken uit Verdi’s opera’s
‘Othello’ en ‘Macbeth’ met een aantal nieuwe stukken van
filmcomponist Fons Merkies.
Idelenburg: “De oorspronkelijke en hedendaagse muziek
wisselen elkaar af. Samen vormen ze een coherent geheel, dus
je hoort geen breuk.” De enige vreemde eend is de elektrische
gitaar. Die voegde Idelenburg opzettelijk toe: “Zo heb je dat
extra kruid, een stevig bolletje knoflook in de compositie”.
Muzikanten van het jongNBE (Nederlands Blazers Ensemble)
spelen op een platform dat op een Franse draaimolen lijkt.
Sopraan Elisabeth Hetherington, die de jongste dochter van
Lear speelt, staat in een wit kostuum en blonde pruik haar
aria over de dochterliefde te zingen. Liefdevolle klanken van
de oboe d’amore, of liefdeshobo, passen goed bij haar warme
woorden.
Idelenburg: “Daar heb ik bewust voor gekozen. Elk personage
heeft zijn eigen muzikale kleur. Trompet, hoorn en trombone zijn
gereserveerd voor de koninklijke autoriteit en het opgeblazen

‘ WIJ BESTAAN
25 JAAR EN WILLEN
ONZE ‘ERFENIS’ DELEN
MET JONGE MAKERS
EN UITVOERENDEN.’

karakter van Lear. Klarinet is vooral te horen wanneer Edmund
het web van zijn intriges spint.”
Het schemert al. “Adem is op, geen adem, enkel wind”, laat
het koor weten. Het kerkhof blijft verlaten. De maan valt op
metalen tombes. Duisternis wacht nog even voor ze de muren
van het fort helemaal opslokt. Emoties ebben weg. De leegte
omsluit Lear.

JAARVERSLAG 2019
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EDUCATIE
MUZIEK XPRESS 2.0
In 2019 bereikte Holland Opera 54 scholen in Amersfoort en regio Midden Nederland t.o.v. 28 scholen in 2017 en 38 scholen
in 2018. Hiervan namen 18 scholen actief deel aan een workshop en/of project (station Noord, Zuid, West of Oost) binnen de
MuziekXpress 2.0. De overige scholen bezochten via de intercity Muziektheater de Veerensmederij om een voorstelling bij te
wonen. Deze leerlingen kregen wel het digitale interactieve lesmateriaal.
In januari 2014 is Holland Opera gestart met de Muziek Xpress

In 2019 hebben 18 scholen (t.o.v. 13 in 2018) de meer intensieve

1.0; een uitgebreid educatief muziekprogramma waarin Hol-

stations van de Muziek Xpress aangedaan (in 2017 waren dit er 8).

land 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, Opera Xpress; de verbinding tussen diverse

bedrijven en muziek. Leerlingen bezoeken een bedrijf, verza-

melen producten, verwerken deze 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
Veerensmederij, voorafgaand aan een professionele voorstelling;

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

PARTNERSCHOLEN 2019

• ASV Daltonschool (Amersfoort)
• KBS de Werveling (Soest)
• KBS de Kameleon (Amersfoort)
• Montessorischool ’t Ronde (Leusden)
• OBS de Magneet (Amersfoort)
• OBS de Achtbaan (Amersfoort)
• OJS Bieshaar (Amersfoort)
• PCBS Kon-Tiki (Amersfoort)
• PCBS ‘t Anker (Amersfoort, Soesterkwartier)
• PCBO Vuurvogel (Amersfoort)
• VO Farel College Amersfoort
• VO OLZ Openbaar Lyceum Zeist
• VO MAVO Muurhuizen
• VO Corderius College (Amersfoort)
• SO De Werf (Amersfoort)
• SBO DaVinci Eemland (Amersfoort)
• SBO Michaëlschool (Amersfoort)
• VSO Beekdal (Amersfoort)
• EBS de Parel (Amersfoort)
• De lesmethode Tafelmuziek is online! De methode is in
schooljaar 2018-2019 ontwikkeld en getest op meerdere

volgens bezoeken de leerlingen een repetitie van de later te

basisscholen. Er zijn verschillende programma’s ontwikkeld

bezoeken voorstelling in de Veerensmederij;

voor scholen om aan de slag te gaan met Tafelmuziek; van

Station Oost; dit station vormt een eerste kennismaking

een jaarabonnement op de digitale lesmethode tot verdie-

met muziektheater voor leerlingen in de onderbouw van het

pingsworkshops. De lesmethode is in het najaar van 2019

basisonderwijs door middel van actieve muziekworkshops

opgenomen door het LKCA en staat online in de LOL (List of

voorafgaand aan een bezoek van een voorstelling.

Links) als vakoverstijgend project.

16
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Oscar presenteert het online programma Tafelmuziek

•

MUZIEK IN DE DOORGAANDE LEERLIJN
In oktober vond voor het eerst een stadsbreed kunstenpro-

Tijdens het Platform Opera Educatie is gesproken over de geza-

ject plaats in Amersfoort voor de bovenbouw van het VO ge-

menlijke ontwikkeling van een doorgaande leerlijn opera-edu-

naamd Ready for Take Off! RFTO is een samenwerking tus-

catie voor zowel PO als VO. De komende periode zullen geza-

sen Amersfoortse cultuurinstellingen (Duda Paiva Company,

menlijke activiteiten en doelstellingen geïnventariseerd worden

KADE, Holland Opera) en Scholen in de Kunst voor leerlingen

om een doorgaande leerlijn op te bouwen. Er is een oproep ge-

uit klas 4 t/m 6 uit het VO. Een uniek project waarin thema’s

daan naar (oud)studenten van o.a. de Master Kunsteducatie om

als ruimtevaart, techniek, duurzaamheid en de rol van de

hier onderzoek naar te doen.

mens in een veranderende wereld centraal staan. In dit kader
hebben we workshops rond- en voorstellingen van Ruimte-

Vanuit Artez Zwolle zijn er 3 studenten aangesteld voor de on-

vlucht georganiseerd in de Veerensmederij.

derzoeksstage (2 Docent Muziek, 1 Docent Theater). Stagiaires

• Kleuterworkshops: in het najaar van 2019 zijn we van start

zijn in oktober/november langs de deelnemende operahuizen
gegaan om activiteiten en doelstellingen in kaart te brengen.

gegaan met dit nieuwe project; sprookjesopera in de klas,

Participerende operahuizen zijn Opera Zuid, DNO, Reisopera,

bedoeld voor kleuters als opstap naar het theater.

Kameroperahuis, Opera2day en Holland Opera. Praktijkstagebegeleider is Cathelijne Gieske van Holland Opera.
JAARVERSLAG 2019
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SO DaVinci school Amersfoort krijgt een workshop rond Meermeisje
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REACTIES SCHOLEN OP
VAN BOEK TOT PODIUM
(ONDERDEEL MUZIEK XPRESS 2.0)

•

De tops van het project waren: bouwen aan een presentatie, kinderen in hun kracht te zien en zichzelf laten ontdekken (SBO Michaelschool).

• Het groeiende zelfvertrouwen van de leerlingen, dat ze toch
wel zouden gaan leren, dat het zou gaan lukken, de trotse
koppies, super! (SBO Michaelschool)

• We vinden het belangrijk om de creativiteit van de kinderen meer aandacht te geven. Bovendien doen we nu met de

hele school een gezamenlijke activiteit. Dat verbindt! (Da-

•

Vinci Eemland)

VOORUITBLIK 2020
Ontwikkelen van lesmateriaal en lesactiviteiten

• Ontwikkeling van nieuw activiteitenaanbod voor schooljaar
2020/2021;
• Ontwikkeling van (digitaal) lesmateriaal bij de jeugdopera
Zwanenmeer;
• Ontwikkelen van lesmateriaal en workshops bij de voorstelling Divorce of Figaro;
• Ontwikkeling Van Boek tot Podium 2021;
• Realisatie van een doorlopende leerlijn opera-educatie: ons
grootste aanbod richt zich voornamelijk op de doelgroep kin-

Het was fantasierijk, theater en zang, geen kinderen die

deren uit groep 5, 6, 7, 8 van het basisonderwijs. Doel is de

zich konden verstoppen achter het licht o.i.d. (vond ik een

doorlopende leerlijn door te trekken naar zowel jongere- als

keer erg prettig), iedereen deed mee en werd erbij betrok-

oudere kinderen.

ken (DaVinci Eemland)

STAGEPLAATSEN

Daarnaast gaat HO binnen het Platform Opera Educatie ook aan
de slag met een landelijke doorlopende leerlijn; een raamwerk

Holland Opera is een erkend opleidingsinstituut.

waarbij per bouw wordt aangegeven wat leerlingen moeten

Studenten van diverse opleidingen kunnen stage lopen, zo

kennen & kunnen op het gebied van opera.

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)
• Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, acteursopleiding
• ArtEZ (educatie en theatermakers)
• ROC Midden Nederland (techniek, communicatie en productie)

JAARVERSLAG 2019
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MARKETING
AANDACHT IN DE (LANDELIJKE) MEDIA

STREAMING YOUTUBE EN VIMEO

De producties die Holland Opera speelde in 2018 kregen allen

Alle voorstellingen zijn opgenomen met tien tot zestien

aandacht van de landelijke pers.

camera’s en gemonteerd in eigen beheer.

RECENSIES

Op onze website www.Hollandopera.nl staat al het bestaande

Zwanenmeer

(bewegend) beeldmateriaal dat is gelinkt naar Youtube.

4 sterren in NRC, Volkskrant en Theaterkrant

Daarnaast heeft HO een eigen pagina op Youtube, waarop

Eendje Buitenbeentje

fragmenten van alle voorstellingen te zien zijn. De volledige opera’s

Theaterkrant

staan verborgen op ons VIMEO-account, Holland Opera gebruikt

King Lear

de release van deze opnames om een breder divers publiek te

4 sterren in NRC, Telegraaf

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

3 sterren Volkskrant
Groene Amsterdammer en Theaterkrant (zeer positief,

De DVD | CD boxen | USB-sticks (vanaf Zwanenmeer) zijn

geven geen sterren)

verkrijgbaar via info@hollandopera.nl.

Ruimtevlucht
4 sterren Volkskrant
Theaterkrant (keuze van de criticus)

SAMENWERKING NPO-START EN
STINGRAY (INTER)NATIONAAL
HO is in 2012 een samenwerking met Stingray aangegaan.

De volledige recensies vindt u op www.hollandopera.nl.

Deze samenwerking is in 2019 gecontinueerd.

Er zijn publicaties en interviews voorafgaand aan de
voorstellingen verschenen in:

•
•
•
• Amersfoort NU • Dagblad van het Noorden
• De Stad Amersfoort • Drachtse Courant • Scenes
• Klassieke Zaken • Luister • Parool • Stadsblad Utrecht
• Trefpunt Houten • Trouw • Volkskrant • Zing Magazine
AD Amersfoort

AD Utrecht

Algemeen Dagblad

In 2017 zijn wij tevens een samenwerking aangegaan met
NPO-start. Afgesproken is dat de opera’s Orfeo Underground en
Don Giovanni vanaf 2017 tenminste 2 jaar worden uitgezonden.
Vanaf 2019 wordt tevens STYX uitgezonden en vanaf 2020
Zauberflöte|Requiem.

ONLINE MARKETING

MARKETINGSTRATEGIE OPERA
IN EIGEN BEHEER

Vanaf medio 2016 wordt HO bijgestaan door Afdeling Online

In verschillende fasen zijn betaalde marketingtools ingezet:

doormeten van social media. Afdeling Online is een jong bedrijf

• eerste uitingen in digitale nieuwsbrieven, 3 maanden voor
aanvang voorstelling;
• lagere prijs tickets bij try-outs;
• 2 maanden voor aanvang save the date naar het
premièrebestand;
2
• maanden voor aanvang een A0 posterronde in Utrecht,
Amersfoort en Amsterdam;
vanaf
• 4 weken voor de eerste voorstelling radiospots op
radio 1 en radio 4;
e-flyer
naar het hele adressenbestand, 4 weken van tevoren.
•
20 JAARVERSLAG 2019

bij het werken met google adwords/grants/analytics en het
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.

VOORSTELLINGEN IN
EIGEN BEHEER | SPREIDING
lingen uit in eigen beheer. Met deze producties richten wij ons

MEERMEISJE EN RUIMTEVLUCHT
GEOGRAFISCHE SPREIDING

met name op de versterking van de band met het publiek uit

In 2019 waren Meermeisje en Ruimtevlucht onze reizende

de provincie Utrecht en de regio Midden Nederland. In diverse

producties. De spreiding van de twee reizende producties is

campagnes is de rest van het land natuurlijk meegenomen.

dan ook aanzienlijk (zie grafiek). In totaal werden er 57 voor-

Al jaren brengt Holland Opera locatieopera en kerstvoorstel-

stellingen van Meermeisje en Uitvinders gespeeld. Waarvan 22
De locatieopera’s vinden plaats op verschillende plekken in de

in het grote zaalcircuit (Meermeisje) en 35 in het middenzaal-

provincie Utrecht. Niet verwonderlijk dus dat daar de meeste

circuit (Ruimtevlucht).

bezoekers vandaan komen. Toch bleek bij King Lear (gespeeld op
Fort Rijnauwen) dat ook publiek uit de andere provincies Holland
Opera weet te vinden.
26% van de ruim 8duizend bezoekers kwam uit de overige
regio’s.

BEZOEKERS KING LEAR PER REGIO

SPREIDING MEERMEISJE
EN RUIMTEVLUCHT
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12%
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12%
Regio Midden

12%
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PRODUCTIES
Een goede jeugdopera, zo leerde het geslaagde Roodhapje (YAM-award 2017), is afwisselend, geestig en begrijpelijk.
Violist/componist Oene van Geel (winnaar Boy Edgar Prijs 2013), is inmiddels doorgewinterd in het genre.
Muzikaal is Meermeisje zelfs beter dan Roodhapje; vol vaart en veelkleurigheid, en mét een laag voor de ouders.
NRC

| MEERMEISJE | COPRODUCTIE RAGAZZE QUARTET/OPERA ZUID

https://youtu.be/LGjKm2DCaBM

22
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Publicatie
Datum
cm2

: Scenes
: 30 nov 2017
: 431

MEERMEISJE

Pagina
: 95
Advertentiewaarde : € 1.500,00

Regio
: Nederland
Frequentie : 6x per jaar
Oplage
: 15.000

REPRISE | TOURNEE JANUARI T/M APRIL

JAARVERSLAG 2019
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Kinderen en jongeren komen niet of nauwelijks in aanraking met andere kunstvormen die zo veeleisend en tegelijkertijd zo mindblowing zijn als opera. De zang en muziek werkt in op hun emoties, terwijl het verhaal hun belevingswereld verrijkt. Het beleven van
een opera van Holland Opera is een sterke sensorische ervaring voor een jong publiek.
BIRGITTE HOLT NIELSEN |PRODUCENT GROWOP FESTIVAL DEN JYSKE OPERA DENEMARKEN 2019
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EENDJE BUITENBEENTJE

PREMIÈRE 3 APRIL 2019
VOORSTELLINGEN
APRIL/MEI EN SEPTEMBER

HERKENBAAR SPROOKJE OP CELLO EN VIOOL
Gezien op 14 april 2019, Veerensmederij, Amersfoort
THEATERKRANT
‘Dit is niet jouw huis, zoek maar een ander thuis’, zingen de twee

Vorm en inhoud komen meerdere malen mooi samen, bijvoor-

identiek geklede zusjes het net uit het ei gekropen eendje toe.

beeld als een van de zingende eendjes de moeder wil nadoen.

Niet alleen ziet ze er anders uit, ze kan ook niet zingen of praten.

Maar haar viool is geen cello, ook al lijkt die er nog zo op, een

Geluid maken doet ze met een lokfluit, zich uitdrukken doet ze

viool moet je anders bespelen. Dan blijkt dat anders zijn helemaal

door middel van dans. Moeder eend laat het cello spelend ge-

niet erg is en je juist door de verschillen samen de mooiste mu-

beuren, maar levert commentaar met haar instrument.

ziek kunt maken.
Met minimale middelen weet Holland Opera zo via een herken-

In het kleine half uur dat volgt, ontmoet Eendje Buitenbeentje

baar sprookje de allerkleinsten (en hun ouders) ook kennis te la-

katten die meteen doorhebben dat ze anders is dan zij, maar

ten maken met de ‘vreemde buitenbeentjes’ opera en dans. Na

daar geen probleem mee hebben: ‘gebraden of gekook maakt

afloop verzuchten enkele kleuters dat ze de zaal nog niet uit en

ons niets uit’ en vreemde schrikvogels. Ze komt er ook achter

meer willen.

dat er meer buitenbeentjes zoals zij zijn. De boodschap is even

Missie geslaagd.

eenvoudig als hoopgevend: ‘Niet meer Eendje Buitenbeentje, het
maakt niet uit wat je ook bent.’
Het is niet verwonderlijk dat Andersens’ sprookje Het lelijke jonge eendje geliefd is bij jeugdtheatermakers, zo bracht Theater
Sonnevanck twee jaar geleden nog de anarchistische bewerking Lelijk 1dje. Voor elk kind, zeker hele jonge kinderen, is alles
nieuw en anders. Zelfs vaders, moeders, broertjes en zusjes zijn
anders dan zijzelf. Ze communiceren anders, begrijpen je niet. En
dat in eindeloze variaties.
Op dit gegeven speelt Holland Opera voor vierjarigen mooi in
door de vorm ook vreemd, nieuw en anders te maken. In regie
van Rianne Meboer wordt het verhaal ditmaal niet verteld, maar
gezongen en gedanst. Uitgelegd wordt er niets, daarvoor is de
muziek van Camille Saint-Saëns, waarvan Niek Idelenburg delen
uit Carnaval des Animaux bewerkte voor cello en viool.

Eendje Buitenbeentje speelde 9 voorstellingen op
het GrowOp festival in Denemarken

JAARVERSLAG 2019

25

Holland Opera viert jubileum met eigenzinnige King Lear!
TELEGRAAF
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PREMIÈRE 28 JUNI
FORT RIJNAUWEN
JUNI/JULI

KING LEAR
WEBMAGAZINE: REVIEWING SHAKESPEARE

It makes sense to merge the plots of lear and gloucester, which are so obviously paralel.
REVIEW BY PAUL FRANSSEN (TEACHING ENGLISH AT UTRECHT UNIVERSITY)
Holland Opera has a long history of musical adaptations of

Also the two duels involving Edgar, once against Oswald, once

Shakespeare, particularly for the young, including children’s

against Edmund, were merged into a single fight in which Cor-

versions of Romeo and Juliet and The Taming of the Shrew.

delia/Edgar, disguised as Poor Tom/the peasant kills Edmund,

Since 2005, however, their focus has changed from children’s

but is herself mortally wounded in the process—which brings in

musical theatre to work for a more general public, though ac-

a motif from a third sword fight, that between Cornwall and his

cessibility remains one of their priorities. This year, they per-

servant. Most importantly, the condensed plot became more of

formed King Lear, in an English text largely based on Shake-

an Aristotelian unity, as there was one clear original conflict that

spearean fragments, with Dutch surtitles.

motivated everything that followed: it is Edmund’s frustration
at being denied his birth right that turns him into the machiavel

The programme booklet spoke of Giuseppe Verdi’s plans for an

who brings about the destruction of Lear and his family.

opera on the basis of Antonio Somma’s libretto, but Holland Opera’s plot involved a far more radical reworking than Somma’s.

With its modern elements (the sports car and motorcycles)

The music was partly by Verdi, lifted from different works—no

and fast pace, and a duration of less than two hours (without a

music written for Re Lear survives—partly by Fons Merkies, a

break), this production was relatively light and accessible also

Dutch composer mainly known for his film scores.

to young people, who were also in evidence among the audience. The singing and orchestral accompaniment were first-

Joke Hoolboom’s libretto condensed the plot and the dramatis

rate. The costume design, too, was modern: the actresses all

personae of Shakespeare’s King Lear to the utmost, combin-

wore trousers, suggesting emancipated women.

ing several characters and episodes into one, thus reducing the
cast to Lear, his daughters, and Edmund, as well as a chorus

This seeming schematism was offset, however, by a more nu-

that commented on the events. Lear and Gloucester became

anced moral evaluation, where Lear himself bore most of the

one character, as did Cordelia and Edgar, while Edmund merged

blame for the downfall of his entire family, which he himself

with Oswald. Kent, the fool, and the daughters’ husbands had all

survives only as a blinded wreck sitting among the ruins.

disappeared, as had the political implications of the plot, wars
and marriages of state.
At times, Hoolboom’s condensed plot seemed slightly puzzling and illogical—Lear deliberately blinding himself in his
grief seemed not just implausible but was also easy to miss—
but in an opera such flaws matter less than in a play. Besides,
it did make sense to merge the plots of Lear and Gloucester,
which are so obviously parallel.
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Ruimtevlucht is geen voorstelling voor tere zieltjes, maar daarmee misschien
wel nu al een van de meest interessante jeugdvoorstellingen van het jaar.

Theaterkrant (keuze van de criticus)
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RUIMTEVLUCHT

PREMIÈRE
19 OKTOBER 2019
TOURNEE OKTOBER/APRIL

Het einde van de aarde in prikkelende,
relevante jeugdvoorstelling

woorden, haalt regisseur Elien van den Hoek relevante thema’s

THEATERKRANT (KEUZE VAN CRITICUS)

naar voren. Ze vertelt een klein verhaal over omgaan met
eenzaamheid, schuldgevoelens en verdriet, terwijl ze ook

Ruimtevlucht toont de reis van een moderne Ark van Noach:

inspeelt op het klimaatprobleem.

het einde van de aarde is dichtbij, maar een klein groepje
aardbewoners maakt een ruimtereis naar een nieuwe planeet.

De duistere aspecten in de voorstelling worden niet onder

De meeste passagiers betreden het prachtige ruimteschip met

stoelen of banken gestoken. Het is goed om te zien dat een

hoop en nieuwsgierigheid, maar Het Houten Huis en Holland

jeugdvoorstelling zulke zware, relevante thematiek niet schuwt.

Opera laten al snel ook de donkere kanten van het verhaal zien.

De personages op het schip voelen allemaal op hun eigen manier
de eenzaamheid van het afreizen naar een nieuwe wereld, het

Het is een kleurrijke verzameling aan passagiers: een prinses

verdriet dat ze anderen op aarde moesten achterlaten en het

in een glitterende pofjurk, een giraf in een mantelpakje, een

schuldgevoel dat zij wél onderweg zijn naar een beter leven,

whizkid, een schattig ei op pootjes, een plant, een vlieg. Zij

terwijl hun naasten in een kritieke situatie achterblijven. De

behoren tot de elite die mee mag naar een nieuwe wereld.

nare gevoelens worden uitgebeeld door mensen in zwarte

Het is meteen duidelijk dat dit meer dan een luxe is: andere

morphsuits, die een constante onheilspellende sfeer neerzetten

aardbewoners smeken om mee te gaan, maar ze worden direct

en zich langzaam steeds meer vastklampen aan de personages.

afgevoerd. Tijdens de vlucht wordt er meerdere keren contact

De personages moeten leren om te gaan met deze gevoelens,

gezocht met de aarde en iedere keer lijken de achterblijvers er

en accepteren dat ze onderdeel zijn van hun nieuwe leven.

slechter aan toe. De planeet is bezig met een snelle aftakeling.
Er zitten er een paar hartverscheurende momenten in de
Het ruimteschip, een spectaculair decor met een slim

voorstelling, zoals wanneer het helderziende meisje met haar

achterraam (ontworpen door Douwe Hibma en Marlies Schot),

ouders op aarde belt, die een verjaardagsliedje voor haar zingen

heeft een prachtige, tijdloze uitstraling, door moderne vormen

totdat de verbinding plotseling verbroken wordt. Ook wordt

en laserachtige tl-lampen te combineren met houtkleuren,

het spannend, wanneer het ruimteschip kapot dreigt te gaan.

en bijvoorbeeld een videobelscherm te laten werken met een

Gelukkig zit er ook veel humor in de voorstelling, voornamelijk

ouderwetse draaischijf. Ook de personages zien eruit alsof ze

door visuele grapjes en illusionisme. Er blijft echter altijd een

uit allerlei verschillende decennia en werelddelen komen.

bitterzoet randje aan zitten, bijvoorbeeld wanneer het ei
op pootjes heimwee krijgt en verandert in een ufo’tje. Door

De klassieke zang met Italiaanse klanken wordt ondersteund door

het raam van het ruimteschip zie je een lichtgevend eitje

een elektronische soundscape, die live wordt gespeeld door com-

wegvliegen, een vertederend beeld, maar je vraagt je ook af of

ponist Martin Franke (die samen met Niek Idelenburg verantwoor-

het goed zal aflopen.

delijk is voor de muziek). De knoppen van het soundboard dienen
tegelijkertijd als besturingssysteem van het ruimteschip.

De voorstelling mondt uit in een bitterzoet einde. Ruimte-

Ruimtevlucht prikkelt op zoveel verschillende manieren dat het

vlucht velt geen oordeel over de ruimtereizigers, maar stelt

bijna overdadig is. Er is zoveel te zien en te horen dat je je steeds

vooral ethische vragen: als je jezelf kunt redden terwijl de we-

blijft verwonderen. De sterke operazang, de veertienkoppige

reld vergaat, zou je dit dan willen? Is het verkeerd om anderen

cast, het inventieve decor, de dans en acrobatiek en af en toe

daarvoor achter te laten? En breder: hoe leer je omgaan met

een hint van illusionisme komen allemaal samen tot een rijk

rouw en schuldgevoelens? Ruimtevlucht is geen voorstelling

geheel. Het indrukwekkende is dat al dit spektakel geenszins

voor tere zieltjes, maar daarmee misschien wel nu al een van de

afleidt van de inhoud. Via de muziek en beeldtaal, bijna zonder

meest interessante jeugdvoorstellingen van het jaar.
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IN VOORBEREIDING
RUIMTE
VLUCHT

ZWANEN
MEER

DIDO

RUIMTEVLUCHT

ZWANENMEER

MUZIEK XPRESS 2.0

DIDO

Muziek:
Martin Franke,
Niek idelenburg
Concept/regie:
Elien van den Hoek
Dramaturgie:
Joke Hoolboom

Muziek:
Tjaikovski
Arrangement:
Jesse Passenier
Niek Idelenburg
Libretto:
Simon van der Geest
Regie:
Joke Hoolboom
Animatie:
mr.Beam

Educatief project waarbij het zelf
maken van muziek door kinderen
en jongeren voorop staat

Muziek:
H. Purcell
Arrangementen:
Niek Idelenburg
Regie:
Robin Coops
Choreografie:
Pim Veulings
Coproductie:
Holland Baroque

Ruimtevlucht: een gouden
combinatie tussen Het Houten
Huis en Holland Opera.
Nu al een van de meest
belangwekkende voorstellingen
van het jaar.
Theaterkrant

Zwanenmeer is een voltreffer
NRC
Volkskrant

JANUARI T/M APRIL
TOURNEE DOOR
NEDERLAND EN BELGIË

FEBRUARI T/M APRIL
TOURNEE DOOR
NEDERLAND EN BELGIË
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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.

Een talentproject van
Noorderkerk Concerten,
Amsterdam

Het is aan de scholen zelf hoe
intensief ze het traject willen
bewandelen; van workshop tot
eigen voorstelling en presentatie.

JANUARI T/M DECEMBER

MEI TOURNEE LANGS KERKEN

DIVORCE
OF FIGARO

TOEN MIJN VADER

DE NACHT IN VLOOG

DIVORCE OF FIGARO

TOEN MIJN VADER DE
NACHT IN VLOOG

MEISJE MET DE
ZWAVELSTOKJES

Opera in de Werkspoorkathedraal

Proeve n.a.v. pitch in 2019

Kerstvoorstelling en tournee 2021

Muziek:
W.A.Mozart,
Niek Idelenburg
Concept/regie:
Joke Hoolboom
i.s.m.
Unbreakable en
Carthago Consort

Muziek:
Jawe Manla
Concept/regie:
Noufri Bachdim
Spel en video:
Pluck Venema

Muziek:
Purcell, Oene van Geel
Libretto:
Jurrian van Dongen
Regie:
Joke Hoolboom
Choreografie:
Jenia Kasatkina

In samenwerking met de
hiphopdansers van Unbreakable
en een koor van jonge zangers
brengt Holland Opera deze zomer
een nieuwe opera gebaseerd op
het toneelstuk van Horvath.
De hoofdrollen worden vertolkt
door Martijn Cornet (bekend
van Don Giovanni) als Figaro en
Elisabeth Hetherington (Cordelia
in King Lear) als Suzanna.

Wachtende Nour (6 jaar) in AZC;
het kind dat zoekt naar vrijheid
en grenzen wil passeren om te
weten wat zich aan de andere
kant van die onzichtbare lijn
bevindt.

Een intrigerende productie van
een klein uur. Het intens treurige
verhaal is door regisseur Joke
Hoolboom op smaak gebracht
met een baldadige sneeuwman
die op hippe noten van Oene van
Geel het meisje aanspoort niet
bij de pakken neer te zitten.
Telegraaf
Frederike Berntsen

PREMIÈRE 13 AUGUSTUS
8 AUGUSTUS T/M 29 AUGUSTUS

SEPTEMBER

PREMIÈRE 19 DECEMBER
DECEMBER/JANUARI
VEERENSMEDERIJ
TOURNEE T/M MAART 2021

‘ BIJ HOLLAND
OPERA IS MUZIEK
HET UITGANGSPUNT EN DAT
GEEFT MIJ
DE VRIJHEID
OM DE FANTASIE
VAN NOUR TE
VERTOLKEN.’
		

NOUFRI BACHDIM
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ALGEMEEN
Algemeen directeur/bestuurder | Joke Hoolboom
Artistiek directeur/bestuurder | Niek Idelenburg
Assistent zakelijk | Emma Brouwer
Productie | Hedwich Hoetink
Marketing | Bianca van Varik, Sherida Refos
Educatie | Joke Veenstra, Cathelijne Gieske
Bureau | Saskia Brons

RAAD VAN TOEZICHT

Hiske Land (1956) lid Raad van Toezicht Holland Opera |
toegetreden 10 december 2019
Auditor bij Stichting Museumregister Nederland en bestuurslid
van een aantal stichtingen op cultureel en sociaal gebied.
Tot 2018 was zij fractievoorzitter voor Groenlinks in de
gemeenteraad van Amersfoort.
De Rvt is onbezoldigd actief.

De Raad van Toezicht bekleedt functies in de advisering, cultuur,

CODE CULTURAL GOVERNANCE

juridische zaken, de financiën en het internationale bedrijfsleven.

Principe 1

Over het geheel genomen een divers samengestelde RvT die

De maatschappelijke omgeving van HO is divers, evenals de

HO op tal van vlakken kan adviseren.

kring van externe belanghebbenden. HO heeft zowel een
educatie- als een verbredingsdoelstelling: Educatie door het

Freek Rijna (1955) voorzitter Raad van Toezicht Holland Opera |

spelen van besloten voorstellingen voor scholen, verbreding

toegetreden 21 september 2017

door samen te werken met verschillende partners uit het

Freek is voorzitter van de Raad van Commissarissen bij Sligro

culturele veld.

Food Group. Tevens is hij lid van de Raad van Commissarissen
van CRV en lid van de Raad van Beheer van Royal Cosun.

Principe 2
HO onderschrijft de code en past de principes toe. HO volgt de

Ton Zoetbrood (1963) lid Raad vanToezicht Holland Opera |

aanbevelingen op voor zover mogelijk voor een organisatie van

toegetreden 21 september 2017

beperkte omvang.

Sinds 2015 werkzaam als Chief Financial Officer bij Aramco
Overseas Company (AOC), het Europese hoofdkantoor van

Principes 3&4

Saudi Aramco. AOC levert diensten aan het moederbedrijf en is

HO is een stichting met een Bestuur en een Raad van Toezicht

daarnaast actief als financiële holding voor diverse internationale

en heeft een Bestuursreglement en een Raad van Toezicht

investeringen van Saudi Aramco.

Reglement vastgesteld, beiden opvraagbaar bij de directie
via info@hollandopera.nl. Hierin staan tevens regels om

Frits Barneveld Binkhuysen (1953) lid Raad van Toezicht Holland

ongewenste belangenverstrengeling in een zo vroeg mogelijk

Opera| Toegetreden 21 september 2017

stadium te signaleren en te vermijden en om te waarborgen

vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van Zorgspectrum in

dat bestuurders en toezichthouders op een transparante

Nieuwegein en lid van de Supervisiory Board of Diagnose.Me.

en zorgvuldige wijze omgaan met eventuele tegenstrijdige

Frits was fractievoorzitter in de Provinciale Staten voor de VVD.

belangen.

Jeannette Franken (1967) lid Raad van Toezicht Holland Opera |

Principe 5

toegetreden 21 september 2017

Het bestuur bestaat thans uit twee bestuurders met

Partner bij CPI Governance, expertise in Governance en

beiden een contract voor onbepaalde tijd dat conform de

Compliance.

CAO-Theater&Dans wordt ingevuld. De verantwoordelijkheden
en werkwijze zijn nader vastgesteld in het bestuursreglement.
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Principe 6

Diversiteit & Vertrouwen

Het bestuur schept de randvoorwaarden voor een goede

We streven naar een inclusieve en diverse samenstelling van

en

ons team.

veilige

werkomgeving,

betrekt

hierbij

de

interne

belanghebbenden en werkt conform de Code Diversiteit en

We zijn een erkend opleidingsinstituut en bieden stageplekken

Inclusie en past de Fair Practice code toe.

(MO, HBO, WO) aan diverse opleidingen.

Principes 7&8

CODE DIVERSITEIT EN INCLUSIE

De RvT houdt toezicht op het bestuur en staat het bestuur waar

Personeel & Programma

nodig met raad bij. De verantwoordelijkheden en werkwijze zijn

We werven actief op een diverse samenstelling, zowel voor

nader vastgesteld in het RvT-reglement.

het ondersteunende team als voor de makers, spelers en
samenwerkingspartners.

Leden worden (conform het Reglement van de RvT) aangesteld

Personeel en programma zijn onlosmakelijk verbonden

voor (in principe) 4 jaar met de mogelijkheid om deze periode

waardoor een divers personeelsbestand ook voor een divers

eenmaal te verlengen.

programma zorgt; onze activiteiten representeren onze makers

FAIR PRACTICE CODE

en vice versa.

Solidariteit

Publiek & Partners

HO staat voor een eerlijke beloning van haar medewerkers.

Ons eigen theater de Veerensmederij heeft een ringleiding

We volgen de CAO-TD bij betaling van ondersteunend personeel

om ook slechthorenden te kunnen ontvangen en is volledig

(productie, marketing, bureau). We gebruiken de inschaling

drempelloos. In dit theater en bij de locatie-opera’s zijn altijd

conform de definities van de functies zoals ze beschreven zijn

aparte rolstoelplaatsen en worden voor mensen die slecht ter

in deze CAO en berekenen de regel waarin de werknemers

been zijn ook rolstoelen bij de ingang aangeboden.

uitkomen aan de hand van hun ervaringsjaren.
Het spelen van schoolvoorstellingen (PO, VO, SO) is een van onze
Van de uitvoerende medewerkers (musici, dansers, regisseurs,

speerpunten. We bereiken hiermee een jong, multicultureel

choreografen etc.) wordt het honorarium berekend conform

publiek.

de CAO-TD (ingeschaald per productie n.a.v. functie en
ervaringsjaren) en als zzp-er betaald.

Het volledige beleid van Holland Opera inzake de drie codes is

Makers als lichtontwerpers, decor- en kostuumontwerpers

op te vragen via: info@hollandopera.nl

en geluidontwerpers ontvangen een vooraf afgesproken
projectprijs.

Vriendenstichting Holland Opera
Frits Barneveld Binkhuysen (1953)/radioloog | voorzitter

Onze begroting is ingesteld op betaling volgens CAO-TD.

Annelies Brinkman (1966)/ Consultant Charitatieve en Culturele
organisaties| secretaris | penningmeester

Transparantie & Duurzaamheid
De jaarverslagen van de afgelopen 5 jaar zijn openbaar en te

Comité van aanbeveling

downloaden via www.hollandopera.nl. Verder onderschrijven

Dhr. Hans Oosters | Commissaris van de Koning Utrecht

we ook op onze website de drie codes.

Dhr. Lucas Bolsius | burgemeester Amersfoort
Dhr. Jan Willem de Vriend | chef-dirigent Residentie Orkest
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VARIA
Niek Idelenburg is Artistiek directeur en hoofd Educatie bij

Joke Hoolboom is algemeen directeur en regisseur bij Holland

Holland Opera. Daarnaast is hij muzikaal leider en dirigent

Opera. Zij regisseerde tal van jeugdopera’s en grote opera’s

van het Amsterdams Bach Consort (ABC) en het Carthago

op locatie. Ze schreef ook een aantal libretti, waaronder de

Consort. Met het ABC, bestaande uit een professioneel

succesvolle producties: Roodhapje, 4 Musketiers en King Lear.

barokensemble, jonge net afgestudeerde zangers en een
kamerkoor bestaande uit goede amateurs, realiseert hij

Als Algemeen directeur heeft Hoolboom i.s.m. Niek Idelenburg

gemiddeld 5 verschillende projecten per seizoen.

voor gezorgd dat Holland Opera het eigen theater de
Veerensmederij in Amersfoort kon betrekken in 2010 en dat het

Als artistiek directeur is Idelenburg o.a. verantwoordelijk

gezelschap in 2017 opgenomen is als Culturele Basisinstelling

voor het (laten) arrangeren/componeren van de producties

in deze gemeente. Zij doet de contractbesprekingen met de

en voor het scouten van (jong) talent. Zo arrangeerde hij een

diverse musici en makers en stuurt het team van Holland

aantal Russische meesterwerken (Moussorgsky, Tsjaikovski,

Opera aan. Op dit moment is zij verantwoordelijk voor het

Prokofiev) tot kameropera voor kinderen en arrangeert hij The

fondsen- en sponsoring beleid van Holland Opera en bepaalt

Divorce of Figaro (2020) – Mozart in retrospectief en nieuwe

zij samen met artistiek directeur Niek Idelenburg de koers van

composities van eigen hand.

Holland Opera.

Niek zingt regelmatig in de diverse jeugdopera’s van

Tevens wordt zij regelmatig gevraagd als gastregisseur.

Holland Opera, waarbij hij bij de jonge talenten ook zang- en

Zo regisseerde zij producties in opdracht van De Doelen

speltechnisch de vinger aan de pols houdt. Niek dirigeerde

Rotterdam, Flint Amersfoort, het Nederlands Blazers Ensemble

tevens een aantal opera’s op locatie gedirigeerd.

en het Amsterdam Bach Consort. Alle regieopdrachten bij

Verder heeft Idelenburg voor Holland Opera de succesvolle
educatieprogramma’s

Muziek

Xpress

en

derden gaan in goed overleg met de RvT van Holland Opera.

Tafelmuziek

ontwikkeld. https://vimeo.com/212103278

Als regisseur scout en coacht zij nieuwe jeugdoperamakers i.s.m. Niek Idelenburg. Zij bezoekt regelmatig de

Niek maakt deel uit van de werkveldcommissie Klassiek Zang

afstudeervoorstellingen van jonge makers en musici om

voor het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

nieuw talent te ontdekken.

Tevens begeleidt en dirigeert hij, samen met Emma Kirkby en
Marcel Rijnans als vocal coaches, het talentenproject voor jonge

Hoolboom

zangsolisten georganiseerd door de Noorderkerkconcerten

WagenWerkplaats; het voormalige NS-terrein in Amersfoort,

Amsterdam.

waar de Veerensmederij is gevestigd. En is als voorzitter

is

voorzitter

van

de

Gebruikersvereniging

medeverantwoordelijk voor gesprekken met gemeente,
Niek is bestuurslid van Amersfoort Klassiek, dat gezamenlijke

NS en de (potentiele) projectontwikkelaar van dit terrein,

afstemming en promotie van klassieke muziek in de breedste

om hierin de belangen van de al gevestigde bedrijven op de

zin van het woord in Amersfoort voorstaat.

WagenWerkplaats te behartigen.

Verder is hij lid van de redactieraad voor educatie van de

Met ingang van 2020 is Joke lid van de kerngroep Sectorbrede

gemeente Amersfoort.

Digitale Infrastructuur Podiumkunsten.
De directie van HO wordt verloond conform de CAO
Theater&Dans.
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BIJLAGEN

MEDEWERKERS EN OPDRACHTNEMERS 2019

ZWANENMEER
Creatie

Technische crew

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

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

Arrangement.............................Niek Idelenburg

.....................................................Wouter Moscou

.....................................................Jesse Passenier

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

Libretto.......................................Simon van der Geest
Regie...........................................Joke Hoolboom

Film

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

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

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

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

Kostuumontwerp.....................Martijn Kramp

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

Zwanenkoppen.........................Rabin Huissen
Maskers......................................Eva Sol

MEERMEISJE

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

Creatie

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

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

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

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

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

Libretto & regie ........................Joke Hoolboom
Choreograaf..............................Jenia Kasatkina

Cast

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

Elize.............................................Charlotte Houberg

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

Azalea.........................................Ekatarina Leventhal

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

Koning.........................................Niek Idelenburg

Kostuums ..................................Esmee Thomassen
Grime .........................................Bernadette Hilhorst

Ensemble

Vormgeving ..............................Studio Vrijdag

Viool............................................Heleen Knoop
Cello............................................Gerda Marijs

Cast

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

Eline.............................................Mercedes Go

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

Marie...........................................Kelly Poukens
Constanze .................................Florien Hilgenkamp

Crew

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

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

Edvard.........................................Rick Zwart

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

.....................................................Berend Eijkhout

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

Triton ..........................................Niek Idelenburg

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

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

Kleedster....................................Annet Koorevaar
Repetitor....................................Felicity Goodwin

Crew

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

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

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

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

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

Publiciteit ..................................Bianca van Varik
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Educatie .....................................Joke Veenstra

Beeldregie | camera.................Joke Hoolboom

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

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

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

Editing ........................................Ard van der Veldt

Kleedster ...................................Annet Koorevaar
Assistent kostuums..................Kyra Vivian Wessel

KING LEAR

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

Creatie

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

Muziek........................................G. Verdi & F. Merkies

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

Arrangementen........................Niek Idelenburg

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

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

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

Regieassistent...........................Stan Geurts

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

Dramaturgie..............................Madelon Kooijman
Decor..........................................Douwe Hibma

Film

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

Beeldregie | camera.................Joke Hoolboom

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

Camera | editing.......................Ruben Pest

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

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

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

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

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

EENDJE BUITENBEENTJE

CAST

Creatie

King Lear....................................Wiebe Pier Cnossen

Muziek........................................C. Saint-Saëns

Cordelia......................................Elisabeth Hetherington

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

Regan..........................................Kelly Poukens

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

Goneril........................................Ekaterina Leventhal

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

Edmund......................................Alexander de Jong

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

Koor
Cast

Josephina Hoogstad................sopraan

Eendje Buitenbeentje..............Vera Goetzee (dans)

Sylvia Boone..............................sopraan

Eendje 1......................................Charlotte Houberg (zang)

Sandra Sinvali............................sopraan

Eendje 2......................................Myrthe Luyten (zang)

Emilie Wijers..............................alt

Moeder-eend.............................Gerda Marijs (cello)

Carolina Alves...........................alt

Eendje 3......................................Lisa van den Burg (dans)

Elisa de Toffol............................alt
Diederik Rooker........................tenor

Crew

Dolf Drabbels.............................tenor

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

Joris van Baar............................bas

Lichttechnicus...........................William Kenter

Fernando Linares Correa........bas

Geluidtechnicus........................Oscar Bouwmans
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Orkest | Jong Nederlands Blazers Ensemble
Fluit..............................................Rosanne van Bers

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

Hobo...........................................Anouk Dolfing

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

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

Ontwerp drukwerk...................Studio Vrijdag

Fagot...........................................Anke Benning
Saxofoon....................................Mateusz Pusiewicz

Film

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

Beeldregie | camera.................Joke Hoolboom

Trompet......................................Hans de Munnik

Editing | camera........................Ruben Pest

Trombone...................................Berend van Gurp

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

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

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

Slagwerk.....................................Agata Kruszewska

Camera.......................................Antoinette Verbree

Gitarist .......................................Jurgen Burdorf

Camera ......................................Ard van der Veldt

DANS | 155
Erik Bos | Thomas Bos | Rein Luuring | Sam van Eenbergen

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

RUIMTEVLUCHT
Creatie

Crew

Regie & concept........................Elien van den Hoek

Technisch productieleider......Jelle Snijder

Muziek........................................Martin Franke

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

.....................................................Niek Idelenburg

.....................................................Denise Lukkenaer

Dramaturgie..............................Joke Hoolboom

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

.....................................................Loes van der Pligt

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

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

Assistant bureau.......................Floor Idelenburg

.....................................................Marlies Schot

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

Kostuums...................................Freja Roelofs

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

Lichtontwerp.............................Desiree van Gelderen

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

Vormgeving maskers...............Andre Kok

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

.....................................................Inger Muntjewerff

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

Regieassistent...........................Zoscha van Erkel

Zendertechniek........................Oscar Boumans

Choreograaf dans.....................Andreas Denk

Lichttechniek.............................Wouter Moscou
Volgspot.....................................William Kenter

Cast

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

Niek Idelenburg........................kapitein

Stage grime...............................Susan Kleingoldewijk,

Björk Nielsdottir........................co-kapitein

.....................................................Lisa Scheepers,

Martin Francke..........................piloot

.....................................................Noël van Dam,

Martijn Schrier..........................bemanning | passagier

.....................................................Destiny Fokke

Gerben de Jong........................bemanning | passagier

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

Zoë Schollee..............................bemanning | passagier

.....................................................Durk Hibma,

Nick de Roo................................bemanning | passagier

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

Annet de Ruiter.........................bemanning | passagier

.....................................................Bas Verduijn

Amber Veltman.........................bemanning | passagier

Uitvoering kostuums...............Martijn J. Kramp,

Noah van der Burgt..................bemanning | passagier

.....................................................Merlijn Koopman,

Art Srisayam..............................bemanning | passagier

.....................................................Kyra Vivian Wessel

Bilal Bachir.................................bemanning | passagier

Constructeur.............................Michiel van Bussel

Phoenix Chase-Meares...........bemanning | passagier
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Rochelle Deekman...................bemanning | passagier

Bep van Buren

Harry ter Heegde.....................bemanning | passagier

Jacques van der Kruis
Ed Koster

Crew

Linda ten Hove

Hoofd techniek........................... Gerrit Schilp

Trees van Kleef

Geluid............................................ Roy Vermeer

Willy van Kleef

Licht.............................................. Tjarko van Heese

Janny Boltrop

Techniek- op en afbouw............ Michiel Mulder

Ed Koster

Begeleiding randprogramma... Soscha de Klerk,

Marieke Dijkman

....................................................... Simone van Kleef

Hanneke Schurink
Charlotte van den Wall Bake

Het Houten Huis

Loukje van den Wall Bake

Zakelijk leider............................David van Griethuysen

Inge van der Meer Molenkamp

Zakelijk assistent......................Benthe van Aalst

Bert Prinsen

Financiële administratie..........Marleen Jongens

Rob van der Bank

Productie....................................Frank van Eunen

Curly Zuidema

Educatie.....................................Jesse van Delft

Marie Anne Jansen

Marketing/PR............................Mo Visser

Ali Planting

.....................................................Barbara Ennik

Nico Scheerder

Officemanager..........................Jannie Udding

Miriam Kraal

MUZIEK XPRESS 2.0

Ria Verweij
Renny Zwaagstra

Regisseur presentaties | workshops spel ...Ralph Kooijman

Ans Dijkstra

Workshops zang ..............................................Linda Vink

Bettie Eek

Workshops zang...............................................Emma Rekers

Peter van Dalen

Workshops zang...............................................Oukje den Hollander

Nicole van Eijck

Workshops zang...............................................Bibi van den Dijck

Jantien Eerdmans

Slagwerker| workshops...................................Christiaan Saris

Anja de Kruif

Workshops theater..........................................Linda Bosch

Conny Veerman

Workshops theater..........................................Judith Sleddens

Alma Esterik

VRIJWILLIGERS ALLE PRODUCTIES

Dick Schiferli
Dirk Koorevaar

Erica van Vugt

Els Halverhout

Gabriela Alcinoni

Hanneke Schurink

Cabrini van Aalst

Ineke Bernink

Jaap van Buren

Terry Brouwer
Karen Smulders
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PARTNERS HOLLAND OPERA

VRIENDEN VAN
Holland Opera heeft een eigen youtube-kanaal waarop delen van alle voorstellingen
kunnen worden teruggezien. Ook heeft HO
een Vimeo-account waarop alle voorstellingen volledig te zien zijn.
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Daarnaast worden vanaf 2009 alle voorstellingen volledig opgenomen en uitgebracht in
full-HD op een USB-stick, tevens zijn alle films
te zien op VIMEO. Deze opnames zijn op te
vragen via info@hollandopera.nl

‘DAS LEBEN IST KEIN
WUNSCHKONZERT’
FRANK KUNERT

19 maart 2020
Holland Opera
Soesterweg 330
3812 BH Amersfoort
T 033 2020920
www.hollandopera.nl
info@hollandopera.nl

HOLLAND OPERA

