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VRIENDEN EN DONATEURS VAN
DE NATIONALE OPERA
Doel en missie
De Vrienden en Donateurs van De Nationale Opera (DNO)
ondersteunen, vanuit persoonlijke betrokkenheid, DNO
in materiële en immateriële zin. Deze steun draagt bij aan
de vergroting van het draagvlak voor De Nationale Opera
en aan het behoud van operaproducties op het hoogste
internationale niveau.
Bijdragen van onze Vrienden en Donateurs worden ondergebracht in Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds.
Het bestuur van dit fonds draagt zorg voor het beheer en
het uitkeren van de gelden aan De Nationale Opera.

Bestuur
Tom de Swaan - voorzitter
Eric Bal - penningmeester
Lieve Declercq
Diana van Everdingen
Isabel Fernandez
Louise Fresco
Jan Haars
Heleen van Poecke
Ing Yoe Tan
Corinne Vigreux

Operacommissie
Eric Bal - voorzitter
Nicole van Eijck
Jannie Fransman
Ingrid Prinsen
Jan Spaans
Tineke de Witt Wijnen
Eline Danker
Roos Bernelot Moens
Mimy Jadoenathmisier

Manieren om bij te dragen
In 2017 is de Vereniging Vrienden van De Nationale
Opera samengegaan met Stichting Nationale Opera
& Ballet Fonds. Een belangrijke stap, waarmee we de
draagkracht van onze Vrienden en Donateurs hebben
kunnen bundelen. De bijdragen van de Vrienden en
Donateurs geven ons niet alleen de financiële steun,
maar vooral ook de morele steun die essentieel is voor
onze organisatie. Samen investeren we in de toekomst
van De Nationale Opera.
Bijdragen kan op verschillende manieren en naar eigen
draagkracht. Iedere bijdrage wordt enorm gewaardeerd:
OPERAVRIEND 		
GEZINSVRIEND		
OPERAFAN		
OPERALIEFHEBBER
OPERABEWONDERAAR
OPERAPALADIJN		
OPERAMECENAS		

vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

€45 per jaar
€80 per jaar
€200 per jaar
€1.000 per jaar
€5.000 per jaar
€10.000 per jaar
€25.000 per jaar

Of word COPRODUCENT van een productie of een
project met een eenmalige bijdrage vanaf €15.000.
Vriend of Donateur worden?
Overweegt u een hogere bijdrage? Of kent u iemand die
ook Vriend of Donateur zou willen worden? Neem dan
contact op met Roos Bernelot Moens via 020 551 8102
of steun@operaballet.nl. Meer informatie is ook te vinden
op operaballet.nl/steunopera.

OP DE COVER:
LES CONTES D’HOFFMANN
Attilio Comelli (1858-1925) was in het laatste
decennium van de negentiende eeuw als veelgevraagd kostuumdesigner door Royal Opera House
in Londen aangesteld als huiskostuumontwerper.
Een eervolle positie, zeker gezien het feit dat in die
tijd voor operaproducties nauwelijks professionele
ontwerpers werden gevraagd. Bij The Met maakte
hij in 1913 zijn debuut bij Les contes d’Hoffmann.
Op de cover staan zijn ontwerpen voor verschillende
personages. Les contes d’Hoffmann is deze maand
te zien bij Nationale Opera & Ballet.
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REDACTIONEEL

PERSOONLIJKE VERHALEN
Tekst: MIMY

JADOENATHMISIER

In Les contes d’Hoffmann van Jacques
Offenbach is de Duitse schrijver E.T.A.
Hoffmann een personage in drie van zijn
eigen verhalen. In dit Vriendenmagazine
is volop aandacht voor deze ‘opéra
fantastique’. En Hoffmann is lang niet
de enige met een interessant verhaal.
In dit magazine vertelt Edwin Rutten ons
over klassieke muziek voor kinderen en
andere volwassenen, maken we kennis
met de persoonlijke drijfveren van de
talentvolle deelnemers aan De Nationale
Opera Studio en delen Vrienden hun
ervaringen en persoonlijke favorieten.

tijd van Offenbach tegelijk bejubeld en
neergehaald werd.

Met Les contes d’Hoffmann is er
ook aandacht voor de operette, door
sommigen nog altijd beschouwd als
een ondergeschoven kindje in de grote
operawereld. Musicologe Sabine
Lichtenstein vertelt hoe dit genre in de

Bovendien is dit nummer van het
Vriendenmagazine voor de redactie heel
bijzonder. Jan Spaans neemt, na meer
dan 30 jaar verbonden te zijn geweest
aan het Vriendenbulletin en -magazine,
afscheid van het hoofdredacteurschap.

DIT VRIENDENMAGAZINE IS VOOR
DE REDACTIE HEEL
BIJZONDER

Maar niet zonder zijn persoonlijke
verhaal met ons te delen: op pagina 8
leest u wie u jarenlang heeft voorzien
van al die heerlijke opera-artikelen. Jan
Spaans sluit af als geïnterviewde in zijn
eigen magazine: passend in de maand
waarin Hoffmann bij De Nationale Opera
deelneemt aan zijn eigen verhalen.

Les contes d’Hoffmann speelt van
3 t/m 28 juni 2018 bij Nationale
Opera & Ballet als onderdeel van
het Holland Festival.
Kijk voor meer informatie en kaarten
op operaballet.nl.
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‘EEN MELODIE OP
MIJN LIPPEN EN OP DE
PUNT VAN MIJN PEN’
OFFENBACH EN ZIJN ‘LES CONTES D’HOFFMANN’

Tekst: SABINE

LICHTENSTEIN

‘ZE HEBBEN ME GEZEGD,’ ZO BEGON DE JONGEMAN, DIE PER SE
IETS WILDE ZEGGEN, ‘DAT NANA EEN VERRUKKELIJKE STEM HEEFT.’
‘DIE?’ KEFTE DE DIRECTEUR SCHOUDEROPHALEND, ‘DIE ZINGT ALS EEN
KRAAI.’ (…) FALOISE BLOOSDE LICHT EN WIST NIET MEER WAT HIJ
ERVAN MOEST DENKEN. HIJ STAMELDE: ‘IK ZOU VOOR GEEN GOUD DE
PREMIÈRE VAN VANAVOND WILLEN MISSEN. IK WIST DAT UW THEATER …’
‘ALSTUBLIEFT: MIJN BORDEEL,’ ONDERBRAK DE DIRECTEUR HEM (…)
MOET ZO’N JUFFROUW SOMS KUNNEN ZINGEN EN SPELEN?
ACH MIJNHEERTJE, U BENT BEHOORLIJK ONNOZEL. NANA BEZIT ANDERE
TALENTEN, POTDOMME! TALENTEN DIE ELK GEMIS GOEDMAKEN.’
(Emile Zola: Nana, 1880)
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LES CONTES D'HOFFMANN

Hier levert Zola verholen kritiek op het Théâtre des BouffesParisiens van Jacques Offenbach. Later liet hij er zich openlijk
misprijzend over uit: ‘De operette is een openbaar kwaad dat
als een schadelijk dier gewurgd dient te worden.’ Hij was de
enige niet die de opéra bouffe beschouwde als een verzamelplaats van obscene en kwaadaardige persiflages. Maar zijn
Russische collega Tolstoi, ook niet echt slordig als het om
moraal ging, noteerde in 1857 na een avondje in het Théâtre
Bouffes-Parisiens: ‘Wat is het Frans! Het komische is zo goedaardig, zo natuurlijk dat alles gepermitteerd is! Helemaal spontaan, geweldig!’ Ook Bizet, Moessorgski, Nietzsche en vele
anderen genoten van ‘de verworpen causaliteit, waarbij iedereen lang en gelukkig leeft onder de wetten van de chaos’ (Karl
Kraus).
Vlucht voor de werkelijkheid
De belangrijkste grondlegger van de opéra bouffe, Offenbach,
bood sensuele maar nooit vulgaire muziek, humoristische
maatschappijkritiek en persiflages van de serieuze operagenres. Een van de mikpunten was de mythologische opera.
Offenbachs Orphée ruziet met een verveelde Euridice, in La
belle Hélène (1864) corresponderen Vénus en Paris per postduif
en danst men de cancan enzovoorts. De grand opéra, het
grootse, pompeuze, door Meyerbeer en anderen in heel Europa gecomponeerde genre met vier of vijf bedrijven en vaak met
historische onderwerpen en grote volkskoren, moest het nog
meer ontgelden. In Geneviève de Brabant (1859) vertrekken
Karel Martel (levend rond 700) en de hertog van Brabant (de
eerste Brabantse hertog leefde rond 1200) met de trein van
8.05 uur samen naar Palestina. Ook de hekelende operaclichés deden het goed: ‘Ik zal je, zoals het in een opera hoort,
nu verstoten.’
De Parijse samenleving had ten tijde van Louis Napoleon
zelf iets weg van een operette: economisch niet meer steunend op industriële productie maar op ‘schijngeld’, waarbij
geteerd werd op gefantaseerde rijkdom, en vluchtend voor de
werkelijkheid in frivoliteiten en een voortdurende (dans)roes.
Op z’n laatst vanaf 1858, met Orphée aux enfers, en later met
La vie parisienne (1866), La Grande-Duchesse de Gérolstein
(1867) en andere zogeheten Offenbachiades, werd deze bourgeois-samenleving door Offenbach weerspiegeld en geamuseerd. De Parijse hogere en lagere burgerij kon geen genoeg
krijgen van de kritiek op haar eigen oppervlakkigheid, losbandigheid, benepenheid, gewinzucht, hang naar elegantie, het
eigen snobisme. Zelfs vorsten, onder wie keizerin Eugénie
en koningin Victoria, behoorden tot de bewonderaars. ‘On
s'amuse, on applaudit’ (uit Offenbachs La belle Lurette, 1880).
Zorgvuldige prosodie
De bouffes klinken nu eens wervelend, dan weer pittig, schijnpompeus, rap of teder en zijn doorspekt met komische effecten. Bizarre of banale teksten worden plechtig begeleid en
vice versa; oude vormen en stijlen worden geïmiteerd en geparodieerd. De zorgvuldige prosodie zorgt voor verstaanbaarheid zodat de grapjes en woordspelingen in de teksten – overwegend van Henri Meilhac en Ludovic Halévy – niet verloren
gaan. De componist, die zelf rap en met een Duits accent

Het door Offenbach opgerichte Théâtre des Bouffes-Parisiens
in Parijs aan de Rue Monsigny.
placht te babbelen, speelde met de Franse taal – ‘Je suis
l’époux de la reine, -poux de la reine, -poux de la reine’ (‘ik
ben de echtgenoot van de koningin’ uit La belle Hélène; ‘poux’
betekent ‘luis’). Muzikaal staan de mooie melodieën en de
simpele (dans)vormen centraal. De eenvoudige orkestratie
wordt alleen bijzonder als de tekst erom vraagt. Velen vergeleken Offenbach met zijn lievelingscomponist, Mozart. Zelfs
Meyerbeer, hoewel dus een van de ‘slachtoffers’, was een
groot bewonderaar. Alleen Wagner, als maker van zeer grote
opera’s een ander ‘slachtoffer’, was rancuneus (en antisemiet),
vergaf Offenbach zijn Carnaval des Revues (1860) met de
‘toekomst-symfonie’ nooit en noemde de warmte van Offenbachs muziek ‘de warmte van een mestvaalt’.

OFFENBACH BOOD SENSUELE
MAAR NOOIT VULGAIRE MUZIEK
Het Frankrijk onder keizer Louis Napoléon liet Offenbach met
rust. Dat is verwonderlijk, want de autocratische Europese
machthebbers wapenden zich tegen democratische bewegingen en opstanden onder meer met een strenge censuur.
Ongetwijfeld waren het de bizarre manieren waarin de realiteit
in de bouffes waren verpakt, ‘de hoog-amusante dubbelzinnigheden’, ‘de bonte fantasie, de zinvolle onzin’ (Adorno), die
Offenbach en zijn librettisten beschermden. Tot Frankrijk in
1870 de oorlog met Pruisen verliest en het Tweede Keizerrijk
plaats moet maken voor de Derde Republiek. Dan wreekt
Offenbachs succes bij de aristocratie zich; men bestempelt
de volslagen apolitieke man opeens als heuler met de macht.
Vervolgens komt daar het even onterechte verwijt bij dat hij –
door en door Parijzenaar geworden en liefhebber van Frankrijk
maar geboren in Keulen – met de vijand sympathiseert. Offenbachs leven klinkt voortaan als een contrapunt van populariteit,
fiasco’s en hetzes. Zijn werk wordt beschouwelijker. Financieel
teert hij op oude successen. Na een periode van faillissement
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én een lucratieve tournee door de Verenigde Staten waarmee
hij zijn financiën op orde brengt, is de zestigjarige oud geworden. Zijn zoon lijdt aan tuberculose en zelf wordt hij geplaagd
door bijziendheid, zeer pijnlijke jicht, benauwdheden tot stikkens toe, en diepe somberheid.
E.T.A Hoffmann
Maar de creativiteit neemt niet af. Een innerlijke reis naar zijn
jeugd zorgt voor meer inspiratie dan ooit. In zijn hoofd echoot
de muziek uit de joodse Glockengasse in Keulen en het romantische musiceren van zijn vader, een muzikant, muziekleraar
en cantor. De synagogale gezangen van Jacques’ vader, Isaac
Eberst uit Offenbach, waren volgens toenmalig gebruik rijk
voorzien van belcanto en bovendien doordrongen van dansritmes en volksliederen van beide zijden van de Rijn. Offenbach, die ooit als virtuoos cellist (en cellocomponist) recitals
met Liszt had gegeven, had ook als lid van het Parijse opera
orkest veel muziek leren kennen. Nu trekken die operamelodieën en melodieën uit eigen eenakters aan hem voorbij. Zijn bonte
opéra bouffe Le roi Carotte van 1872 staat hem voor ogen.
Het was gebaseerd op het verhaal Klein Zaches genannt
Zinnober van E.T.A. Hoffmann. Die schrijver, dichter en musicus had Offenbach al in zijn jeugd gefascineerd. Hij herinnert
zich zijn enthousiasme over een voorstelling van een kleine
30 jaar terug, van een toen nieuw toneelstuk getiteld Les
contes d’Hoffmann. Het was geschreven door Jules Barbier
en Michel Carré, theatermakers die gezamenlijk ook Gounod
en Meyerbeer van libretti hadden voorzien. Zo dringen in 1879
de figuren zich aan hem op die zijn laatste werk, zijn magnum
opus, zullen bevolken.
Barbier heeft ook van Les contes een libretto gemaakt.
Hector Salomon, componist en repetitor aan de BouffesParisien en later aan de Opéra, heeft het libretto en het recht
van eerste uitvoering in handen. Hoe Offenbach hem overhaalt
alles aan hem af te staan, weet niemand. Hij bijt zich als een
bezetene in zijn Hoffmann-opera vast om haar pas los te laten
als hij zijn laatste adem uitblaast. De ‘opéra fantastique’ Les
contes d’Hoffmann moet al het vorige voorbijstreven en opgevoerd worden op de plaats waar Offenbach nooit voet aan
de grond had gekregen: de Opéra Comique. Het werk moet de
opéra bouffe veredelen en de wereld tonen dat zijn maker een
echte operacomponist is. Hij sluit zich op en laat zich tot zijn
dood door niets meer storen behalve voor alles wat te maken
heeft met Les contes.
Offenbach volgt het toneelstuk, dat acht verhalen oppakt: Don
Juan met de zangeres Stella en Hoffmann zelf, Der goldene
Topf met zijn tegenspeler Lindorf, Die Serapionsbrüder, Signor
Formica en Rat Crespel met Antonia en haar vader, dokter
Mirakel (toegevoegd door de toneelschrijvers) en weer Hoffmann, Der Sandmann met de pop Olympia en Hoffmann,
Coppelius en Spalanzani, Abenteuer einer Sylvesternacht met
Dapertutto, Giulietta en Schlemil, en Klein-Zaches. Hij kneedt
als altijd aan het libretto maar wijzigt niets aan zijn compositieprincipe. En opnieuw maakt hij de operapathetiek, de menselijke zwakheden en de samenleving met haar versleten conventies en chique maar koopbare liefde belachelijk. Alleen klinkt

alles in Les contes macaberder, diepzinniger en realistischer
dan in de voorafgaande werken.
Succesvolle première
Les contes heeft dus minder weg van het ‘genre primitif et gai’
– Offenbachs kenschetsing van de bouffe – dan van een testament. Hij werkt er drie jaar aan, terwijl de koorts, de pijn en het
verdriet om de wegterende Auguste en om zijn eveneens ongeneeslijk zieke broer Jules toenemen en zijn krachten afnemen.
Tussendoor lost hij een belofte aan het Théâtre de la Renaissance in; hij werpt La belle Lurette op papier, een vrolijke drieakter die na voltooiing door Léo Delibes een paar weken na
Offenbachs dood ten doop wordt gehouden. Tot op het bot
vermagerd, bepaalt hij de casting en maant de directie van de
Opéra-Comique tot haast: ‘Ik heb niet veel tijd meer en wil per
se de première bijwonen.’ Hoewel zelfs het piano-uittreksel nog
niet is voltooid, beginnen eind september 1880 de repetities in
de theaterfoyer. Bedlegerig werkt hij aan het piano-uittreksel
verder. Dat kan hij zijn familie op 4 oktober 1880 in voltooide
staat tonen. De volgende ochtend om 4 uur vroeg sterft hij,
‘met een melodie op de lippen en op de punt van de pen’, zoals
hij ooit had gezegd te willen eindigen. Misschien bracht dat de
‘komische bas’ Leonce, die Offenbach enkele uren later wil
bezoeken, op het idee om op te merken: ‘Wat zal hij verbaasd
zijn als hij merkt wat er is gebeurd.’ Wat Offenbach niet had
verbaasd was het enorme succes bij de première op 10 februari
1881.

EEN INNERLIJKE REIS
NAAR ZIJN JEUGD ZORGT
VOOR MEER INSPIRATIE
DAN OOIT
Maar eerst moest de opera worden voltooid. Ernest Guiraud,
een van Debussy’s leraren, orkestreerde op verzoek van de
familie de nog grotendeels ongeorkestreerde opera volgens
Offenbachs aanwijzingen in het piano-uittreksel en componeerde de recitatieven. Verder werden grote stukken geschrapt
of verplaatst. Het hele laatste bedrijf werd zelfs verplaatst –
naar Venetië. Dat vereiste het gondellied, de beroemd geworden Barcarolle, die Offenbach uit zijn Rheinnixen van 1864 had
overgeheveld naar Les contes.
Misleidende lichtvoetigheid
Offenbach had de ‘echte’ opera altijd bespot: ‘Mij valt niets
in, dus ik zal maar een ernstige opera schrijven.’ Les contes
d’Hoffmann is evenwel doodernstig. De ernst wordt alleen
door een Hoffmanneske, gothic stijl, dubbelzinnigheden,
persiflages en een misleidende lichtvoetigheid gemaskeerd.
Een beetje opera laat een sopraan zingen terwijl ze sterft aan
tbc. Dat wordt in Les contes geparodieerd. Maar het zingen is
hier gethematiseerd en zo nauw verbonden met verlangen dat
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LICHT

Illustratie van de première van Jacques Offenbachs Les contes d'Hoffmann in 1881.

het sterven minder lijkt op een ‘grand’ dan op een ‘petit mort’.
Bovendien geeft Offenbachs opera een visie op de mens (vooral
de vrouw) als object en exploreert hij de grenzen tussen mens
en robot. Daarmee is het werk actueler dan andere 19de-eeuwse
opera’s. Modern is ook dat al het mooie – de consonanten en
bijvoorbeeld de Barcarolle – als het ware tussen aanhalingstekens staan. Of de minister-president en andere representanten van de staat dat begrepen, is de vraag. Hun aanwezigheid
bij de première toont dat de République Offenbach had aanvaard. En dat was verstandig. Want tot op heden nemen de
operahuizen overal ter wereld Les contes d’Hoffmann regelmatig in de planning op.
Wagner versus Nietzsche
Voor het honorarium van de grotendeels ontklede actrices
vorig jaar in de MET voor hun rol in Les contes gold: hoe bloter
des te groter. Zoiets draagt niet bij aan een moreel milder
oordeel over Offenbachs werk dan dat van Zola. Voordat ook
Wagner tenslotte, na Offenbachs dood, sprak over diens
Mozartiaanse lichtheid, viel hij Zola bij. Op 8 december 1881
hoorde Wagner tijdens het ontbijt van zijn vrouw dat het Weense Ringtheater een dag na de Duitse première van Hoffmanns
Erzählungen was afgebrand, waarbij haast vierhonderd mensen waren omgekomen. De componist van Götterdämmerung
merkte op: ‘Wanneer mensen in kolenmijnen worden bedolven,
vind ik het een schande dat een samenleving zijn warmte op
die manier verkrijgt. Maar wanneer er zus of zoveel mensen

sterven terwijl ze naar een operette van Offenbach zitten te
kijken, een activiteit die geen grein morele hoogstaandheid
bezit, laat me dat totaal koud.’ Niet iedereen huldigde zulke
‘hoge’ morele principes. Nietzsche bijvoorbeeld vatte Les
contes d’Hoffmann lichter op: ‘Wanneer men onder een genie
een kunstenaar verstaat die de hoogste vrijheid binnen de wet
bezit, de goddelijke lichtheid, lichtvaardigheid, in het ernstigste (‘Schwerste’), dan heeft Offenbach nog meer recht op de
benaming ‘genie’ dan Wagner.’

Musicologe Sabine Lichtenstein was redactielid van
Mens & Melodie, muziekcriticus voor Het Parool, docent
aan de Hogeschool der Kunsten Amsterdam, artistiek en
pr-medewerker bij diverse orkesten en vele jaren staflid
aan het Instituut voor Muziekwetenschap van de UvA.
Regelmatig verschijnen publicaties van haar hand in
binnen- en buitenlandse (vak)tijdschriften en al decennia
lang geeft zij lezingen en concertintroducties.
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JAN SPAANS ZEGT GEDAG
NA TWEEËNDERTIG JAAR STOPT JAN SPAANS ALS HOOFDREDACTEUR VAN DIT BLAD,
MAAR EEN ECHT AFSCHEID IS HET NIET. HIJ BLIJFT ZICH INZETTEN VOOR DNO
EN DE VRIENDEN. EEN INTERVIEW.
Tekst: WOUT

De eerste jaren
Jan Spaans is al bij het Vriendenmagazine betrokken vanaf het eerste nummer,
in 1986. ‘De vereniging bestond toen
al twaalf jaar en had enkele honderden
leden. Via een onregelmatig verschijnend stencil werden de activiteiten aangekondigd. Toen de vereniging groeide,
besloot men dat er een professioneler
blad moest komen. Het bestuur deed
een oproep aan de leden om met plannen te komen.
‘In die tijd was ik uitgever/redacteur bij
Elsevier, dus ik zat al in het vak. Als
regelmatige operabezoeker had ik juist
een nieuw project opgezet: een operaencyclopedie als onderdeel van de
Winkler Prins. Een vriendin die in het
bestuur van de Vrienden zat, wist daarvan en nodigde mij uit om te reageren
op de oproep. Ik heb gereageerd en
maakte met een aantal anderen een
opzet voor een nieuw Vriendenbulletin.
We kregen groen licht en konden van
start.’
Het was een intensieve vrijwilligersfunctie. ‘We hadden de redactievergaderingen toen bij iemand thuis. Meestal
deed ik vervolgens de kopijbehandeling:
auteurs benaderen, afspraken maken,
eindredactie. Ook zat ik vaak wel een dag
bij de drukker de proeven na te kijken,
die dan ter plekke werden gecorrigeerd.’
Toen later het aantal activiteiten van de
vereniging groeide en het bulletin dikker
werd, was het niet langer mogelijk om
alles met een paar mensen op een zolderkamertje te bolwerken. Vanaf dat
moment werd de bijdrage van Hannie
Rodrigues Parreira heel belangrijk.

VAN TONGEREN

‘Zij deed alle werkzaamheden op het
Vriendensecretariaat, en nam nu ook de
dagelijkse coördinatie van het Bulletin
op zich. Ze bleek daar een groot talent
voor te hebben. Inmiddels is ze gepensioneerd maar ze doet nog altijd veel
voor de Vrienden.’
De jaren van groei
De vereniging bleef intussen groeien.
‘We waren in een stroomversnelling
gekomen. Toen DNO naar het nieuwe
gebouw aan het Waterlooplein verhuisde, leverde dat enorm veel publiciteit
op. Iedereen wilde hier geweest zijn,
dus de abonnementen waren in een
mum van tijd overtekend. Door Vriend
te worden kon men ook intekenen op
het Vriendenabonnement en daarmee
hadden mensen een extra kans om
kaarten te bemachtigen. En zo nam het
aantal Vrienden toe, tot het gigantische
aantal van zo’n zesduizend leden in de
jaren negentig.’

‘IK HEB ME AL
AANGEMELD ALS
VRIJWILLIGER VOOR HET
ORDENEN VAN HET
ENORME
FOTO-ARCHIEF.’
Spaans was inmiddels ook bestuurslid.
Later nam hij bovendien plaats in het
bestuur van Fedora, de Europese koepelorganisatie van operavrienden. ‘Daar

golden wij als één van de succesverenigingen. Met Fedora organiseerden
we regelmatig seminars waarop de verschillende verenigingen bijeenkwamen,
ook hier in Amsterdam. Het was een
heel interessante periode; ik heb er
goede vrienden in het buitenland aan
overgehouden. Maar op zeker moment
moesten we toch besluiten Fedora op
te heffen. Een groot deel van de zusterverenigingen haakte af, vaak omdat ze
opgenomen werden in het operahuis.’
Vaktijdschrift
Hetzelfde proces vond hier in Nederland
plaats; sinds vorig jaar maken de Vrienden
integraal onderdeel uit van Nationale
Opera & Ballet. Er is door de jaren heen
veel veranderd in de relatie tussen de
Vrienden en DNO en die ontwikkelingen
hadden ook hun weerslag in het Bulletin.
‘Het was zo dat in de beginperiode de
publieksbegeleiding van DNO zich
beperkte tot het programmaboek dat
veel beperkter van opzet was dan nu het
geval is. Het bulletin zorgde voor veel
aanvullende informatie. We plaatsten
achtergrondverhalen bij de producties
hier in huis, maakten interviews met
solisten. Toen de opera rond 1990 het
eigen tijdschrift Odeon oprichtte, had
dat gevolgen voor ons beleid.’
‘Dat ging overigens in goed overleg. Wij
hadden steeds contact met de redactie
van Odeon. Aangezien zij meestal interviews plaatsten met de belangrijkste
solisten, zochten wij naar andere interessante zangers daaromheen. We
richtten ons meer dan voorheen op
operaproducties buiten DNO. Zo hadden we de rubriek waarin onze leden
verslag deden van voorstellingen die
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INTERVIEW

ze in het buitenland hadden bezocht. En we hadden al vanaf
het begin een agenda waarin opera-uitvoeringen elders in het
land werden opgenomen. Op een zeker moment waren we het
enige operavaktijdschrift in Nederland. In die tijd zijn we twee
keer benaderd door grote uitgeverijen die wel wat zagen in
samenwerking. Maar daar hadden we uiteindelijk toch geen
zin in; het werd te ingewikkeld.’
Verleden en toekomst
Het Vriendenbulletin was en bleef in de eerste plaats een blad
van de Vrienden. Dat was een club met een hechte kern; men
kwam elkaar veel vaker tegen dan alleen bij uitvoeringen of
tijdens de algemene ledenvergadering. Zo organiseerde Jan
Spaans literaire avonden en themamiddagen. En Fred Lingen
was verantwoordelijk voor masterclasses, filmavonden en
eendaagse reizen naar buitenlandse operahuizen. Activiteiten
die veel Vrienden trokken. Uit dergelijke activiteiten ontstonden vaak ook hechte vriendengroepen. ‘Fred zorgde er als
geen ander voor dat mensen zich bij de vereniging betrokken
voelden. Bij zijn begrafenis op Zorgvlied waren ongelooflijk
veel mensen. Pierre Audi heeft er prachtig gesproken, het
Operakoor heeft gezongen, het was een enorme happening.
Zijn dood is ook voor de leden een enorm verlies geweest.’
Dat de Vrienden met de integratie in Nationale Opera & Ballet
een nieuwe fase zijn ingegaan, is duidelijk. Maar Spaans ziet
dat binnen de organisatie een groot besef leeft van de rijke
geschiedenis. ‘Vooraf was ik misschien wat sceptisch, maar ik
merk dat de mensen op het kantoor zich echt voor de Vrienden
inzetten.’ Hij blijft ook de komende jaren betrokken; als lid van
Operacommissie is hij verantwoordelijk voor de operareizen
en de filmavonden. Maar de hoofdredactie van het magazine
draagt hij nu over aan Mimy Jadoenathmisier, met wie hij al
goed samenwerkte. ‘Er komt een moment dat je zegt “het is
mooi geweest.”’
Zal hij DNO missen? ‘Ik heb me al aangemeld als vrijwilliger
voor het ordenen van het enorme foto-archief van de afgelopen decennia. Juist voor mij is het mooi om zo naar het verleden te kijken en terug te denken aan producties van toen.
Mijn vertrek is dus zeker geen afscheid van DNO en de Vrienden. Ik ben voorlopig nog niet weg!’
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INTERMEZZI
OPERAREIS: LE DOMINO NOIR
—
Tekst: MAJA SCHERMERHORN

Tijdens een eendagsreisje van de Vrienden van De Nationale
Opera op 25 februari 2018 bezochten wij in Luik de opera
Le domino noir van Daniel François Esprit Auber. We genoten
van een uitstekende en vooral ook komische voorstelling, een
genre dat in Nederland vrijwel nooit te zien is. De titel van de
opera slaat op een persoon die tijdens een gemaskerd bal
een speciaal kostuum draagt, aan de voorkant kort en verder
gekleed in een zwarte mantel met capuchon, zoals monniken
droegen. Tijdens de heenreis gaf Michael Eisenblätter een
inleiding over de opera. Ook over de geschiedenis en de tijdsgeest waarin Auber deze opera schreef wist hij veel wetenswaardigheden en interessants te vertellen. In verband met de
slechte kwaliteit van de geluidsinstallatie in de bus konden
helaas maar enkele gedeeltes uit de opera ten gehore gebracht
worden. Michael meende dat er maar enkele grote Nederlandse
zangers geweest waren, namelijk Cristina Deutekom en Jan
Derksen. Hij noemde echter ook Els Bolkestein, die in Berlijn
als zangeres zeer succesvol is geweest. Tijdens een festival in
Eys-Wittem in Zuid-Limburg, domicilie van de toen bekende
tenor Tom Brand, had ik de eer als beginnend sopraantje de
rol van Belinda te mogen zingen naast Els als Dido, in de opera
Dido and Aeneas van Purcell. Dat alles in een grote feesttent.
Zij was een gewone, aardige vrouw en ik had geen idee dat ik
met een beroemdheid op het podium stond.
In Luik hadden wij een uurtje de tijd om iets tot ons te nemen.
Dat konden we op de terugweg nog eens overdoen in het wegrestaurant in Nederweert. Daar vlakbij in Weert heb ik diverse
herinneringen liggen. In de Grote Kerk aldaar was ik een aantal
malen soliste bij een mannenkoor en een gemengd koor. Maar
toen zou daar de opera Orpheus & Euridice van Gluck in een
zaaltje uitgevoerd worden. Ik werd uitgenodigd voor de rol van
Euridice. In de Duitse versie! Ook bij de Zuid-Nederlandse
opera evenals in Duitsland werden toendertijd, in de jaren ’70
en ’80, de opera’s in het Duits gezongen. Zo zong ik de rol van
Despina in Cosí fan tutte in 't Duits. Het orkest voor de uitvoering in Weert moest uit Aken komen. Er was een enorme brand
uitgebroken bij de chemische fabrieken in Geleen, waarbij veel
slachtoffers vielen. De autoweg erlangs was afgesloten en bovendien hing er een dikke mist. De tomtom bestond toen nog
niet. Na veel omzwervingen kwam de orkestbus veel te laat in
Weert aan. Alles verliep verder toch nog goed. Euridice, ik
dus, lag op een goed moment voor dood op de vloer van het

Opéra Royal de Wallonie in Luik
toneeltje met mijn hoofd vlakbij het orkest. Ik kreeg last van
een hinderlijke snotneus, kon natuurlijk mijn neus niet snuiten,
dus begon ik zo onhoorbaar mogelijk te snuffen. Dat hoorden
de orkestleden en die begonnen ook allemaal te snuffen! Dat
was best grappig, maar ik moest toch stil blijven liggen en
vooral niet lachen. Ik weet niet meer of de liefde toen overwon
en Orpheus mij uit de onderwereld kwam ophalen.

ALS EERSTE KAARTEN VOOR
HET SEIZOEN 2018-2019
De reguliere losse kaartverkoop voor het seizoen
2018-2019 is begonnen op 1 juni 2018. Vrienden en
Donateurs van De Nationale Opera krijgen voorrang
in de kaartverkoop en konden al vanaf dinsdag 22 mei
2018 met een speciale link kaarten kopen via onze
website. Hierover ontving u bericht in de (digitale)
Nieuwsbrief voor Vrienden en Donateurs van begin mei.
In voorgaande jaren gold de voorrang alleen voor geselecteerde operavoorstellingen gedurende het seizoen.
Dit keer mochten Vrienden en Donateurs voor het eerst
met voorrang de allerbeste plaatsen bespreken voor het
gehele seizoen. Heeft u de Nieuwsbrief niet ontvangen?
Neem dan contact met ons op via steun@operaballet.nl
of 020 551 8102.
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DISCOGRAFIE
Tekst: HEATHER HUDYMA

LES CONTES D’HOFFMANN
CD

uit het extra 1600 pagina’s tellende manuscript dat Oeser ontdekte (vandaar de lengte)
en is gekozen vanwege de markant gezongen
pièces de résistance die dit epische drie uur
durende optreden bevat. Hoewel de originele
partituur voorschrijft dat bepaalde rollen
gezongen worden door dezelfde artiest
(zoals Olympia, Giulietta en Antonia), worden
ze in deze versie gekarakteriseerd door verschillende stemmen en dat is voor zo’n lange
opera toch wat spannender.

Het was Offenbach niet gegund zijn laatste
werk af te maken: een paar maanden voordat
het in première zou gaan bij L’Opéra Comique,
stierf hij. Vandaar dat deze opéra fantastique
tot op de dag van vandaag een vreemde
melange van herstelde en herschreven stukjes en beetjes blijft, zelfs nog gecompliceerder gemaakt door wijzigingen in de toch al
gecompliceerde plotlijnen. Deze versie neemt
bijna drie uur in beslag (voor die ontspannen
zondagmiddagen of lange zomeravonden in
de tuin) en is, hoewel niet zo bekend of veelgeprezen als die van Cluytens en Bonynge,
niettemin zeer vermakelijk om naar te luisteren. Deze opname bevat verloren materiaal

Met een tamelijk terughoudende (en mag ik
zeggen: schijnbaar ongeïnspireerde) Jeffrey
Tate aan het roer maakt Staatskapelle Dresden niet perse een spetterende indruk, maar
is wel in staat een cast vol internationale
zwaargewichten te ondersteunen, waaronder
Francisco Araiza, Jessye Norman, Cheryl
Studer, Samuel Ramey, Eva Lind en persoonlijke favoriet Anne Sofie von Otter, wier nobele
en elegante weergave van Muse/Nicklausse
een puur genot is om naar te luisteren. Haar
‘Vois sous l’archet frémissant’ is pure poëzie,
gebracht in onberispelijk Frans en zo intiem
als een lied. Het geliefde ‘Belle nuit, ô nuit
d’amour’ door Studer wordt weelderig
gezongen met de dromerigheid die elke
luisteraar verwacht. Studers ‘L’amour lui dit:
la belle’ is technisch verrukkelijk (zelfs als
je op zoek bent naar Sutherlands ongeëvenaarde moeiteloosheid), hoewel ze een wat
a-sensuele Giulietta is. Lijnrecht hiertegenover staat Araiza’s zeer charismatische
Hoffmann en zijn folklorische ‘Il était une fois’
is sterk en aanstekelijk. Zijn Frans laat te
wensen over, maar door de heerlijkheid van
zijn stem is dit hem algauw vergeven. In het
bijzonder ‘O, Dieu, de quelle ivresse’ in de

SPOTIFY TIP 1

SPOTIFY TIP 2

Staatskapelle Dresden en Rundfunkchor
Leipzig o.l.v. Jeffrey Tate
Solisten
Francisco Araiza, Jessye Norman,
Cheryl Studer, Samuel Ramey, Eva Lind
en Anne Sofie von Otter
Uitgave
Philips 1992 (re-release: Decca 2012)

Highlights uit bovenstaande opname:
▶ ‘Vois sous l’archet frémissant’ door
Anne Sofie von Otter (vanwege de mooiste,
meest kalmerende zang van de opname)
▶ ‘Ta mère? Oses-tu l’invoquer’ door
Jessye Norman, Felicity Palmer en Samuel
Ramey (opwindende zang met een gezonde
dosis pathos)
▶ ‘O, Dieu, de quelle ivresse’ door Francisco
Araiza (voor wie van ballades van lyrische
tenoren houdt)

Jacques Offenbach, Les contes d’Hoffmann.
Highlights (Decca).
Een compilatie van ‘greatest hits’ met
Sutherland, Domingo en Bacquier, waarin
Dame Joan alles met gratie en gemak (waarom ook niet…) zingt en Domingo gewoon,
nou ja, Domingo is.

vierde akte is een prachtig moment. Hoewel
sommigen beweren dat de stem van Norman
te zwaar is voor Antonia, ben ik het daarmee
hartgrondig oneens en vind ik haar gretige
kijk op de noodlottige diva verfrissend. Als
gevolg daarvan is het hectische trio tegen
het einde van de derde akte, ‘Ta mère?
Oses-tu l’invoquer’, gezongen door Norman,
Ramey en Palmer, absoluut opwindend, net
zoals de rest van de akte eigenlijk. Araiza’s
hulpeloosheid is hartverscheurend wanneer
Norman in zijn armen sterft. Rameys interpretatie van de schurken is extreem goed,
dus het is jammer dat het favoriete ‘Scintille,
diamant’ achterwege wordt gelaten (gelukkig
voor ons bestaat hiervan een andere opname
met Ramey). Lind doet het goed als Olympia,
maar vergeleken met de rest is ze wat zwak.
Hier mis je echt Sutherlands loepzuivere,
hemelse capaciteiten. Tot op de dag van
vandaag zijn er maar weinig die met zoveel
gemak, zo vrij door de stratosfeer kunnen
reizen als zij dat kon.
Terwijl sommigen onvermijdelijk zullen
teruggrijpen naar de vertrouwde versies
van Cluytens en Bonynge, biedt Tates
opname een passend alternatief, al was
het maar vanwege de constant briljante
en stijlvolle (en overal verschijnende)
Von Otter, en door de show-stopping
finale van de derde akte waarin Araiza,
Norman en Palmer de klus klaren. Het
orkest voelt te sober om de Franse
frivoliteit eer aan te doen en mist een
zekere sprankeling, maar zoals elke
operaliefhebber zal zeggen: als er glorieuze
zangmomenten zijn, kan de rest worden
vergeven (tot op zekere hoogte).

SPOTIFY TIP 3
Jacques Offenbach, Les contes d’Hoffmann
met Orchestre Symphonique en Choeurs
Du Théâtre Royal de la Monnaie o.l.v.
Sylvain Cambreling.
In vele opzichten een betere opname dan
die van deze recensie: geweldige zang,
uitmuntend spel en zeer dramatisch.
Zeker het luisteren waard.
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OPERAVRIEND
AAN HET
WOORD
Tekst:

MIMY JADOENATHMISIER

EDWIN RUTTEN IS VRIEND VAN
DE NATIONALE OPERA. HIJ HOUDT
NIET ALLEEN VAN OPERA, HIJ SCHRIJFT
EN VERTELT ER OOK VERHALEN OVER,
VOOR KINDEREN. ‘KINDEREN EN ANDERE
VOLWASSENEN, MIND YOU!’ ZEGT HIJ DAN.
‘OF VOOR VOLWASSENEN EN ANDERE
KINDEREN, DAT IS INWISSELBAAR. IK MAAK
GEEN ONDERSCHEID. KINDEREN HEBBEN
HET RECHT OM TE BEGRIJPEN. MAAR
KINDERACHTIG IS EEN RAMP!’

Alleen maar grote mensen
‘Ik had ooit een verhaal geschreven
voor kinderen en andere volwassenen
bij Carnaval der dieren en ik zou dat
gaan doen met fantastische muzikanten
op het Kamermuziekfestival op
Schiermonnikoog. Maar wat bleek: er
zaten alleen maar grote mensen! Toch
heb ik helemaal niets veranderd, want
er stond helemaal niks kinderachtigs in
de tekst. Zo zie je maar: it’s just a tone
of voice. Kinderachtig is een ramp: voor
de kinderen het ergste, en de ouders
haken af.
Ik heb ook wel programma’s gedaan
voor alleen grote mensen. Zo deed ik de
spreekrol van Ali Bey in Die Fledermaus
bij De Nederlandse Opera en ben ik de
sprekende boventitel geweest bij Così
fan tutte en Norma, waarbij ik vertelde
wat we hadden gehad en wat er ging
komen. Dat wordt vaak geweldig op
prijs gesteld. Weten waar het over gaat
is belangrijk, voor de gaapgrens blijven.
Boventiteling is de redding van de
opera!’
Je hoofd met oren moet wennen
‘Een absoluut hoogtepunt bij De
Nationale Opera vond ik A Dog’s Heart.
Dat was een hoogtepunt wat betreft
techniek, acteren, verteltrant… Zodat
je op geen enkele wijze dacht: ‘Oh, wat
zit ik toch ingewikkeld naar eigentijdse
muziek te luisteren.’ Het paste allemaal
zo fantastisch in elkaar: die Simon
McBurney is een groot meester. Ik
heb de opera ook nog in La Scala in
Milaan gezien, en in Lyon. In La Scala
bezochten we toen ook nog wat andere
Italiaanse opera’s en het mooie was,
dat die ‘hardcore Italianen’ zeg maar, de
oudere generatie, met wandelstokken
met zilveren knoppen, gesoigneerde
snorretjes en mooie haren, een lauw
applaus gaven bij hun eigen Italiaanse
opera’s, terwijl bij A Dog’s Heart de zaal
op z’n kop stond. Toen dacht ik: “Zie je,
de redding van de opera is natuurlijk ook
de vooruitgang, nieuwe dingen doen.”
En of je nou van de nieuwe dingen
houdt, ja of nee, dat doet er niet toe,
maar je moet door. Wat ik altijd in mijn
column Klassieke Kinderzaken zeg:
“Je hoofd met oren moet wennen!”’
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Trouw aan Bach en Bijbel
Rutten maakte een Mattheüs-Passie van zeventig minuten
en een ingekorte versie van Der Ring des Nibelungen. ‘Die
Mattheüs is trouw aan Bach en Bijbel. Aan het einde van een
van de voorstellingen zei een meisje van negen jaar tegen
me: “Hartelijk bedankt voor de leuke middag.” Terwijl Jezus
net doodgegaan was, weet je wel? Die ernst en die lichtheid
samen werken zo goed.
Het mooie aan de Ring was, dat iedereen me van tevoren voor
gek verklaarde, want het zou te zwaar zijn en te ingewikkeld,
en met al die symbolieken en weet ik het wat niet allemaal nog
meer. En wat denk je? Een gouden plaat uit handen van Pierre

‘IK WIL EIGENLIJK ALLE ANDERE
WAGNERS NOG GAAN DOEN’
Audi, terwijl we in het decor van Siegfried stonden. We moeten
dus niet bij voorbaat al gaan zeggen dat iets te zwaar is. Dat is
echt onzin. Het is de vorm en hoe je het doet. Ik ben zelf negen
jaar en dat maakt het wat dat betreft aanmerkelijk eenvoudiger
voor me. Ja, je zit hier met een negenjarige te praten. Ik heb
alleen meer vlieguren!’
Wagner
‘De eerste keer dat Annett [Andriesen, red.] mij meenam
naar een opera, was in 1990 bij De Nationale Opera. Het was
Parsifal in de regie van Klaus Michael Grüber. Annett zei toen
bij elke pauze tegen me: ‘We kunnen ook weggaan hoor, en

even gezellig wat gaan eten’. Maar ik wilde daar niets van
weten! Ik kocht na afloop de cd, die ik thuis meteen opzette
en de hele nacht nog weer beluisterd heb met Annett erbij.
De week erop was er een andere Kundry en toen ben ik weer
gegaan! Dat was zo fantastisch, zo adembenemend, dat
sindsdien Richard Wagner er heel diep bij me inzit. Dus alle
eer komt mijn echtgenote Annett toe, en ook vervolgens mijn
grote vreugde. Daarvoor kwam opera eigenlijk te weinig op
mijn pad.’
Ambacht en kwaliteit
‘Er wordt vaak te gemakkelijk over Johann Strauss gedacht.
En ik heb weleens het gevoel dat mensen willen laten zien dat
je intellectueel bent op het moment dat je niet van Johann
Strauss houdt. Zoals er ook wel wat laatdunkend over operette
wordt gedaan. Dan denk ik: “Verdorie, het is zo fantastisch!”
Maar er is een heel belangrijk ding: hoe wordt het uitgevoerd?
Elk genre bestaat natuurlijk bij de gratie van grote kwaliteit en
niet door te denken: “Nou ja, het is maar operette” of: “Ja, nou
ja, ’t is maar jazz en dan kun je improviseren wat je wil.” Da’s
alles onzin! Ik kan ook geweldig genieten van een hele goede
volkszanger, want ik ben dol op ambacht en kwaliteit. En voor
wat betreft het genre ben ik uiterst breed.’
Later als ik oud ben
‘Ik wil eigenlijk alle andere Wagners nog gaan doen. Ik heb er
nog geen platenmaatschappij voor, maar ik vind het heerlijk
om het gewoon te gaan schrijven for the joy of making. En
de laatste jaren heb ik het toneelbezoek en de bioscoop wat
verwaarloosd. Want ja, er is zo ontzettend veel! Maar later als
ik oud ben, ga ik dat inhalen.’
Meer over Edwin Rutten leest u op edwinrutten.nl

Edwin Rutten als Ali Bey in Die Fledermaus bij De Nationale Opera (2008)
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DE NATIONALE OPERA
STUDIO
IN SEPTEMBER 2018 GAAT DE NATIONALE OPERA STUDIO OFFICIEEL VAN START.
ZES GETALENTEERDE JONGE ZANGERS KRIJGEN DE KANS ZICHZELF TE ONTWIKKELEN TOT
PROFESSIONELE OPERAZANGERS ONDER DE VLEUGELS VAN GERENOMMEERDE REGISSEURS,
ZANGERS EN DIRIGENTEN ONDER BEGELEIDING VAN EEN VASTE PIANIST. DE ZANGERS EN DE
UITVERKOREN PIANIST ZIJN INMIDDELS BEKEND EN STELLEN ZICH GRAAG AAN U VOOR.

Julietta Aleksanyan, 22 jaar
De Armeense sopraan Julietta Aleksanyan studeerde aan
het Yerevan State Conservatory en werd laureaat bij vele
internationale competities, waaronder de N. Rimsky-Korsakov
Competition in Rusland en de Belvedere Competition in ZuidAfrika. Sinds 2017 is ze soliste bij de Yerevan State Opera,
waar ze onlangs de rol van Massenets Manon zong. In september dit jaar zal ze in Dubai Pamina in Die Zauberflöte vertolken en bij De Nationale Opera zingt ze Berta in Il barbiere
di Siviglia aan het begin van het komende seizoen.
‘Ik ben erg blij dat ik deel mag uitmaken van De Nationale
Opera Studio. Ik hou van dit operahuis en ik wil er onderdeel
van zijn. Ik wil mezelf zoveel mogelijk ontwikkelen tijdens dit
programma: mijn vaardigheden verbeteren, meer over opera
leren, meerdere talen beheersen en werken met geweldige
docenten, dirigenten en regisseurs. Samengevat wil ik een
professionele en flexibele operazangeres worden.’
Martin Mkhize, 29 jaar
De Zuid-Afrikaanse bariton Martin Mkhize studeerde aan de
University of Cape Town. Hij won de eerste prijs en de publieksprijs bij de Shock Foundation, een zangwedstrijd van de
University of Cape Town, werd halve finalist bij de Neue Stimmen
Competition 2018 en werd voor zijn rol als Papageno in Die
Zauberflöte genomineerd in de categorie ‘Beste mannelijke
acteur’ bij Fleur du Cap Theatre Nomination. Mkhize zal dit jaar
bij De Nationale Opera understudy voor de rol van Figaro in Il
barbiere di Siviglia zijn.
‘De Nationale Opera is een van de beste operahuizen van
Europa. Maar de voornaamste reden voor mij om deel te
nemen aan De Nationale Opera Studio is de trainingservaring
die ik er als jonge artiest op kan doen. Ik hoop mijn repertoire
uit te breiden, podiumervaring op te bouwen en aan mijn
zangtechniek te werken.’

Polly Leech, 26 jaar
Voordat de Britse mezzosopraan Polly Leech zich toelegde op
het zingen, studeerde ze Moleculaire biologie en Biochemie.
Vervolgens behaalde ze haar master in Zang aan het Royal
College of Music in Londen en heeft ze een jaar lang deelgenomen aan de National Opera Studio in Londen. Ze volgde
masterclasses bij Sarah Connolly en Joyce DiDonato, haar
grote voorbeelden. Onlangs zong ze Hänsel in Hänsel und
Gretel bij Pop-Up Opera en werd ze genomineerd bij de
jaarlijkse awards van WhatsOnStage als ‘Breakthrough Artist’
in Britse opera, een categorie die normaal gesproken wordt
gedomineerd door solisten van ROH Covent Garden en
andere grote Britse operahuizen.
‘Ik geloof dat deelname aan De Nationale Opera Studio de
perfecte brug slaat tussen de opleiding en een professionele
operacarrière. Amsterdam is zo’n prachtige stad en ik verheug
me op de Europese manier van leven! Rosemary heeft een
heleboel geweldige dingen op de planning staan voor de
Studio en het zal zeker een uitdagend maar zeer leerzaam jaar
worden. De Nationale Opera is een fantastisch huis en het
komende seizoen ziet er heel spannend uit – ik kijk ernaar uit
hier deel van uit te maken.’
Gloria Giurgola, 23 jaar
De Italiaanse sopraan Gloria Giurgola begon op haar 13de met
zingen in haar geboorteplaats Trepuzzi. Daarna studeerde ze
aan het Conservatorio Santa Cecilia in Rome en volgde ze
privélessen bij de sopraan Maria Dragoni. Ze nam deel aan de
Opera (E)Studio van Ópera de Tenerife onder leiding van Giulio
Zappa en op dit moment perfectioneert ze haar techniek bij de
sopraan Francesca Sassu. Op haar 22ste beleefde ze haar debuut
bij Ópera de Tenerife als Norina in Don Pasquale van Donizetti en
werd ze de winnaar in de categorie ‘aanstormend talent’ van de
69ste editie van de AsLiCo Competition.
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Martin Mkhize

Lucas van Lierop

Polly Leech

Cody Quattlebaum

Erik García

‘De Nationale Opera Studio biedt geweldige kansen voor
artistieke en professionele groei en is een uitstekende manier
voor jonge mensen om te debuteren op een van de belangrijkste
podia ter wereld. Deelnemen aan de Opera Studio is als een
droom die uitkomt, omdat ik kan samenwerken met geweldige
musici, dirigenten en internationale regisseurs en van hen
allemaal suggesties en adviezen mag ontvangen. Ook krijg ik
de kans de cultuur, de smaken en de tradities van dit unieke
en buitengewone land te ontdekken. Ik ben dankbaar voor wat
mij is gegeven.’

Master of Music bij The Juilliard School of Music en nam deel
aan het Merola Opera Program in San Francisco. Hij was finalist
bij de Metropolitan Opera National Council Competition in 2017
en heeft onlangs een jaar aan de International Opera Studio in
Zürich afgerond.
‘De Nationale Opera heeft een fantastische investering gedaan
in Rosemary Joshua en Sophie de Lint. Ik geloof dat voor een
young professional, in welk beroep dan ook, niets zo waardevol
is als een sterk team van adviseurs. Dit is duidelijk iets wat
De Nationale Opera Studio te bieden heeft.’

Lucas van Lierop, 29 jaar
De tenor Lucas van Lierop komt oorspronkelijk uit Hilversum,
maar is opgegroeid in Vancouver, Canada. Hij behaalde zijn
bachelor en master Zang aan McGill University in Montréal
en in 2017 rondde hij ook de master Musical Arts af aan Yale
University. Van Lierop soleerde o.a. bij Helikon Opera in Moskou
en was dit seizoen al te bewonderen in Trouble in Tahiti/Clemency
bij De Nationale Opera.
‘De Nationale Opera is een van de beste operahuizen ter wereld
en de training die ze aanbieden is ongeëvenaard. Doordat ik al
heb gewerkt met een gedeelte van het artistieke team van de
Studio tijdens Trouble in Tahiti/Clemency, kon ik alvast iets van
de training, inzichten en begeleiding ervaren die ik zal gaan
krijgen bij de Studio. Rosemary Joshua wordt aanbevolen als
een van de beste docenten waar je mee kunt werken. Tijdens
mijn lessen bij haar werd duidelijk dat ze mijn taal spreekt en
in staat is mijn stem sterk te ontwikkelen. Ik hoop dat ik zoveel
mogelijk van haar kan leren en de Studio uit kan lopen met
enkele rollen op zak, gepolijst en klaar voor internationale
optredens.’

Erik García, 28 jaar
De Spaanse pianist Erik García studeerde aan het Conservatoire
of the Basque Country ‘Musikene’ in San Sebastián. Afgelopen
jaar heeft hij een master Music in Répétiteurship aan het Royal
Conservatoire of Scotland afgerond. Hij won daar de Hester
Dickson Accompanist Prize en werd samen met vijf andere
pianisten uit de hele wereld geselecteerd om deel te nemen aan
de Solti Accademia Répétiteurs Masterclasses en uitgenodigd
bij de Singing Masterclasses in 2015, waar hij de kans kreeg om
met Barbara Frittoli, Silvana Bazzoni, Cecilia Bartoli en Richard
Bonynge te werken. Onlangs maakte hij zijn debuut als dirigent
met de tweede opvoering van de Schotse première van The Day
After door Jonathan Dove in samenwerking met English National
Opera.
‘Ik wil graag werken bij een operahuis op het hoogst mogelijke
niveau en daarom wil ik mijn vaardigheden perfectioneren.
De Nationale Opera Studio heeft de perfecte combinatie
van elementen waar ik al naar op zoek ben sinds ik ben
afgestudeerd. Ik ben heel dankbaar dat zo’n internationaal hoog
aangeschreven operahuis als De Nationale Opera mij de kans
geeft de allereerste repetitor van dit splinternieuwe programma
te zijn. Dat is heel spannend!’

Cody Quattlebaum, 24 jaar
De Amerikaanse bas-bariton Cody Quattlebaum behaalde zijn
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DE FAVORIETEN VAN

CHESTER
VAN DER BENT
Tekst:

MIMY JADOENATHMISIER

The Rake’s Progress (februari 2018)
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DE FAVORIETEN VAN

CHESTER
VAN DER BENT

Chester van der Bent is Vriend
van De Nationale Opera.
Hij houdt van zijn katten,
van Wagner en van moderne
ensceneringen, maar ook van
Franse opera’s en poederdoosoperahuizen. In het dagelijks
leven werkt hij bij XS4ALL.

▶ WAGNER
Mijn fascinatie voor opera is bij Wagner
begonnen en dat kwam door Ludwig
(Ludwig – Requiem for a Virgin King
uit 1972 van Hans-Jürgen Syberberg),
een van mijn favoriete films. Bepaalde
scènes raakten mij meteen en ik vond
de muziek prachtig – delen uit de Ring
en Tristan und Isolde, zo bleek. Ik had
op dat moment nog nooit live opera’s
bezocht. Daar kwam verandering in
toen Tristan und Isolde werd uitgezonden bij Mezzo. Die opera stond eerst als
achtergrondmuziek aan, maar bij de
tweede akte was ik echt gegrepen.
Vanaf toen ben ik live voorstellingen
gaan bekijken. Van huis uit ben ik eigenlijk niet met opera opgevoed, ik ben er
echt pas later mee in aanraking gekomen. Thuis klonk er vooral popmuziek
uit de jaren ’70, zoals The Eagles,
Santana en Fleetwood Mac. Mijn

grootouders luisterden wel vaker naar
klassieke muziek, maar dat was vooral
instrumentale muziek.
▶ OPERAHUIZEN
In 2012 ging ik naar de Parsifal van
Pierre Audi. In die periode bezocht ik
regelmatig opera’s en ik had toen al een
fascinatie voor Wagner. Achter de Vriendenbalie stond Fred Lingen en ik las de
aankondigingen van de operareizen,
waaronder een reis naar Lohengrin.
Ik werd toen in eerste instantie Vriend
voor de mogelijkheid om Lohengrin te
gaan zien. En omdat Nederland in vergelijking met omringende landen toch
een vrij opera-arm land is, waar de
Wagneropera’s niet elk jaar voorbijkomen, vond ik het een mooie kans om
door middel van de Vriendenreizen meer
opera’s te gaan zien.
▶ POEDERDOOS
Tijdens de Vriendenreizen gaan we ook
weleens naar de Opéra Royal de Wallonie
in Luik. Dit operahuis is heel erg gericht
op belcanto-opera’s in vaak vrij klassieke
ensceneringen. Voorstellingen worden
op die manier in Nederland niet vaak
gedaan, waardoor we ze zo niet meer
gewend zijn. Maar soms kan zo’n klassieke benadering juist interessant zijn.
Het operahuis in Luik is zo’n ouderwets
‘poederdoos’ barokoperahuis, met veel
goud en krullen. Dat vind ik ook weleens
bijzonder om te bekijken.
▶ SAMSON ET DALILA
Het lukt me maar niet om Samson et
Dalila bij te wonen. Die muziek grijpt
me heel erg en ik wil die graag een keertje live meemaken. Ik heb er al een paar
ensceneringen van bekeken via OperaVision en Culturebox. OperaVision is
trouwens echt een aanrader: deze website geeft je de gelegenheid om opera’s
vanuit heel Europa te zien. En wat ook
leuk is: Nationale Opera & Ballet werkt
er ook aan mee.
▶ PELLÉAS ET MÉLISANDE
Een andere opera die hoog op mijn
verlanglijst staat is Pelléas et Mélisande,
dus ik verheug me heel erg op volgend
jaar bij De Nationale Opera. Een Pelléas
in een regie door Olivier Py, geweldig!

▶ BARRIE KOSKY
Voorstellingen kunnen soms wat saai
zijn als ze te veilig worden gebracht. Die
vergeet ik dan ook snel weer. Maar een
operareis die me goed is bijgebleven, is
een reis naar het Aalto-Musiktheater in
Essen waar we Tristan und Isolde
bezochten. Het was een geweldige regie
door Barrie Kosky: heel visueel en ongelooflijk dynamisch. In de uitvoering van
Kosky kwam bijvoorbeeld in de tweede
akte een ronddraaiend huisje voor, waarin de zangers moesten zien te blijven
staan. En dat terwijl Tristan und Isolde
vaak heel statisch wordt gebracht.
▶ STEFAN HERHEIM
Een andere regisseur die ik geweldig
vind, is Stefan Herheim. Hij heeft hier
vooral Tsjaikovski-opera’s gedaan. Ik
heb met een operareis van de Vrienden
Xerxes van Händel in zijn regie gezien.
En hoewel ik niet heel erg van barokopera’s hou, vond ik deze voorstelling
prachtig. Recent heeft hij in Berlijn
Blaubart, een operette van Offenbach
geregisseerd, die vond ik dankzij hem
heel erg mooi. Zijn voorstellingen zitten
propvol details en inhoud, waardoor het
nooit saai is.
▶ HEDENDAAGS
Een van de eerste opera’s die ik bij De
Nationale Opera zag, was De legende
van de onzichtbare stad Kitesj in een
regie van Dmitri Tcherniakov. Zijn manier
van ensceneren vond ik meteen interessant: het was een heel visueel ingestelde,
moderne regie. Bovendien pasten
muziek en regie erg goed bij elkaar. De
oubolligheden die je bedenkt bij opera
werden weggenomen en ik merkte dat
opera ook anders kan zijn. Hetzelfde
geldt voor Die Zauberflöte en The Rake’s
Progress van Simon McBurney. Deze
regisseurs weten het zo visueel te verpakken, dat het de opera’s echt meer
waarde meegeeft – iets waar ik in de
moderne tijd ook wat aan heb. Dat
hedendaagse komt bij mij het diepste
binnen.
–
Luister- en kijktip:
Parsifal van Richard Wagner, geregisseerd door Tatjana Gürbaca, te zien op
OperaVision tot 20 september 2018.
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OPERA-AGENDA BINNEN- EN BUITENLAND

OPERA SPANGA - AIDA

DER FLIEGENDE HOLLÄNDER NEDERLANDSE REISOPERA

UN BALLO IN MASCHERA OPERA ZUID

DE NATIONALE OPERA
Offenbach – Les contes d’Hoffmann
3, 6, 11, 15, 21, 24 en 28 juni en 2 juli
Benjamin – Lessons in Love and Violence
25, 27 en 29 juni en 1, 3 en 5 juli
operaballet.nl
–
CONCERTGEBOUW
Strauss – Elektra 2 juni
Berlioz – La damnation de Faust
4 juni
concertgebouw.nl
–
NEDERLANDSE REISOPERA
Wagner – Der fliegende Holländer
2 juni (Apeldoorn), 7 juni (Leeuwarden)
en 9 juni (Arnhem)
reisopera.nl
–
OPERA ZUID
Verdi – Un ballo in maschera
29 mei (Utrecht), 2 juni (Tilburg), 5 juni
(Den Haag), 7 juni (Venlo), 9 juni (Sittard),
12 juni (Hasselt), 14 juni (Heerlen),
16 juni (Valkenburg), 19 juni (Rotterdam),
21 juni (Zwolle), 30 juni (Bloemendaal)
operazuid.nl
–
VLAAMSE OPERA
Mozart – La clemenza di Tito
23, 25, 27 en 30 mei en 1 en 3 juni
(Antwerpen)
Prokófjev – Igrok (Speler)
13, 15, 17 en 19 juni (Gent) en 28 juni
en 1, 3, 5 en 7 juli (Antwerpen)
operaballet.be

DE MUNT BRUSSEL
Bartók – Csodálatos mandarin
(Wonderbaarlijke mandarijn) &
Kékszakállú herceg Vára (Hertog
Blauwbaards burcht)
8, 10, 13, 16, 19, 21 en 24 juni
demunt.be/nl
–
WAALSE OPERA
Verdi – Macbeth (versie 1865)
12, 14, 17, 20, 23 en 26 juni
operaliege.be/en

OPERA IN DE BIOSCOOP
Verschillende bioscopen zenden
livestreams uit vanuit beroemde
operahuizen.

OVERIG
Holland Festival
Ahn Sook Sun – Trojan Women
8, 9 en 10 juni Amsterdam
muziekgebouw.nl
Mahler Chamber Orchestra
Benjamin – Written on Skin
28 juni (Muziekgebouw)
muziekgebouw.nl
Opera Spanga
Verdi – Aida
24, 26, 28, 31 juli en 2, 4, 7, 9,
11 en 13 augustus
operaspanga.nl
Opera Nijetrijne
Haydn – Orlando de Razende
14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24,
25 en 26 augustus
operanijetrijne.nl
Dutch National Opera Academy
Mozart – Così fan tutte
4, 5, 7, 9 en 10 augustus in Arnhem
muziekzomer.nl

Voor livestreams vanuit The Met
zie pathe.nl/opera
Voor livestreams vanuit Royal Opera
House zie filmhallen.nl/the-royalopera-house-live-seizoen-1718 of
royaloperahouse.nl
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KINDERPAGINA

OPERA VOOR KLEUTERS
Tekst: JANNIE FRANSMAN

De afdeling Educatie van Nationale
Opera & Ballet organiseert dit
seizoen maandelijks de Kleuterstudio, een workshop voor kleuters
waarbij steeds een specifieke balletof operaproductie centraal staat.
Lin van Ellinckhuijsen, beleidsmedewerker Educatie, vertelt over
de operaworkshops: hoe laat je
kleuters kennismaken met opera?
Jong geleerd
‘Operavoorstellingen maken deel uit van
ons culturele erfgoed. Daarom willen we
kinderen al vroeg laten kennismaken met
opera. Zo raken ze ermee vertrouwd en
kunnen ze later heel veel van opera gaan
genieten. De Kleuterstudio is gericht op
vier- tot zesjarigen en die vergen een
speciale benadering. De inhoud van
de workshop wordt ontwikkeld door
een van de operaworkshopdocenten,
Jannelieke Schmidt, Wendeline van

Houten, Ineke Geleijns of Tamar Niamut,
in overleg met beleidsmedewerker
Opera-educatie Sjaiesta Badloe.
Improvisatie
De workshop vindt plaats in een studio
van de afdeling Educatie en wordt altijd
begeleid door een pianist. Wanneer de
kleuters binnenkomen bij Nationale
Opera & Ballet, krijgen ze eerst een kijkje
in de zaal en op het zijtoneel, waarna ze
samen met de docent naar de studio
gaan. Met muziek en een liedje fantaseren de docenten samen met de kleuters
verder op het thema voor die middag.
Voor de workshop Les contes d’Hoffmann
zou dat bijvoorbeeld dichten en dromen
kunnen zijn. Soms wordt er gewerkt met
motieven uit de opera. Met het lied en de
eigen ideeën van de kleuters wordt
gespeeld en gezongen. Dit vraagt veel
improvisatiekunst van zowel de docent
als de pianist.

Applaus!
Net als bij de echte opera wordt er geoefend met zingen en toneelspelen. Met de
aanwezige kostuums kunnen de kleuters
helemaal veranderen in hun personage.
In de studio hangt ook belichting, zodat
de middag kan worden afgesloten met
een ‘echte voorstelling’ met aan het slot
een buiging van de artiesten. Na anderhalf uur hebben de kleuters zo op speelse wijze kennis gemaakt met verschillende facetten van een operavoorstelling.
Veel kinderen vinden het zo leuk dat ze
vaker terugkomen.’
Op 6 juni wordt het kleuterprogramma voor dit seizoen
afgesloten met de workshop
Les contes d’Hoffmann.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan
de kassa of via operaballet.nl/
kinderen

VRIENDEN EN DONATEURS VAN DE NATIONALE OPERA

AGENDA
De vriendenactiviteiten zijn exclusief toegankelijk voor Vrienden en Donateurs van De Nationale Opera,
tenzij anders vermeld. Alle Donateurs mogen een introducé meenemen naar de voor hen toegankelijke activiteiten.
Indien dit bij de activiteit vermeld staat, kunnen Vrienden ook introducés meenemen.

Zondag 3 juni 2018

Zaterdag 16 juni 2018

PREMIÈREFEEST LES
CONTES D’HOFFMANN

OPERAREIS DUISBURG:
MARIA STUARDA

EXCLUSIEF VOOR GEEFCIRKELS
(LIEFHEBBERS, BEWONDERAARS,
PALADIJNEN EN MECENASSEN)

—
Heeft u kaarten voor de première van
Les contes d’Hoffmann? Donateurs vanaf de Liefhebbers-cirkel zijn van harte
welkom bij het besloten premièrefeest
in de foyer (op zaalniveau) na afloop van
de voorstelling. Donateurs vanaf de
Bewonderaars-cirkel zijn bovendien
ook van harte welkom bij de pauzeborrel
voor genodigden tussen de bedrijven
door (op de entresol).
Locatie: Nationale Opera & Ballet
Aanvang voorstelling: 14.00 uur

—
Op 16 juni brengen we een bezoek aan
het door Gaetano Donizetti gecomponeerde koninginnendrama Maria Stuarda. De legendarische opvoeringen met
Joan Sutherland bij De Nationale Opera
dateren alweer van 40 jaar geleden.
Deze Maria Stuarda wordt geregisseerd
door Guy Joosten en de muzikale leiding
is in handen van Lukas Belkircher.
Locatie: Oper am Rhein, Duisburg
Tijd: 19.30-22.00 uur
Prijs Vrienden/Donateurs: €90
Prijs introducés: €110

Maandag 25 juni 2018
Zondag 3 juni 2018

VIPROOMDINER
EXCLUSIEF VOOR GEEFCIRKELS
(PALADIJNEN EN MECENASSEN)

—
Na afloop van de première van Les
contes d’Hoffmann op zondag 3 juni
vindt het jaarlijkse diner in de Viproom
plaats. Dit diner in aanwezigheid van de
directie is exclusief voor de Paladijnenen Mecenassen-cirkel.
Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke
uitnodiging met meer informatie over
het programma.
Tijd: 18.30 uur

PREMIÈREFEEST
LESSONS IN LOVE
AND VIOLENCE
EXCLUSIEF VOOR GEEFCIRKELS
(LIEFHEBBERS, BEWONDERAARS,
PALADIJNEN EN MECENASSEN)

—
Heeft u kaarten voor de première van
Lessons in Love and Violence?
Donateurs vanaf de Liefhebbers-cirkel
zijn van harte welkom bij het besloten
premièrefeest in de foyer (op zaalniveau)
na afloop van de voorstelling. Donateurs
vanaf de Bewonderaars-cirkel zijn
bovendien van harte welkom bij de
pauzeborrel voor genodigden tussen
de bedrijven door (op de entresol).
Locatie: Nationale Opera & Ballet
Aanvang voorstelling: 14.00 uur

Meer informatie over de activiteiten
voor Vrienden en Donateurs is te
vinden op onze website:
vrienden-opera.operaballet.nl/
agenda, of neem contact met ons
op via: steun@operaballet.nl

