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OPERA VOOR JOU!

Opera’s zijn er niet alleen 

voor saaie, rijke, oude 

mensen. Tegenwoor-

dig zijn er steeds meer 

producties die passen bij 

wat jij leuk vindt, dus geen drie uur du-

rende voorstellingen of stevige dames en 

bebaarde mannen meer die lange, onver-

staanbare teksten zingen. Ik heb een paar 

producties van de komende maanden voor 

je uitgezocht, die je verspreid over dit 

katern terugvindt. Het enige wat jij hoeft 

te doen is vrienden, vriendinnen, 

broertjes en zusjes mee te vragen 

voor een gezellige operamiddag/-

avond!

van Imke 



Hallo daar!

Wat je momenteel voor je neus hebt is het eerste operakatern 
in E!M. Opera?!?! Ja, opera! Over opera bestaan veel vooroorde-
len en de beste manier om erachter te komen of die eigenlijk 
wel kloppen is natuurlijk: zelf naar een operavoorstelling gaan! 
Maar met de komende pagina’s heb je alvast gelegenheid om 
vanuit je luie stoel rond te snuffelen in de wereld die opera heet.

Wij, de schrijvers van dit deel, zijn zes (post-)masterstudenten 
Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Een tijdje terug 
zijn we met z’n allen naar de opera After Life van Michel van 
der Aa gegaan. Zoals misschien te verwachten van musicologen-
in-spe, hadden de meesten van ons wel vaker een opera bij-
gewoond, maar toch was het voor twee de allereerste keer. 
Naar aanleiding van ons gezamenlijke operabezoek hebben we 
dit katern gemaakt.

Door de verschillen in onze achtergrond en interesses wordt 
in dit katern vanuit allerlei invalshoeken naar het onderwerp 
gekeken. En daardoor kun jij meerdere aspecten van opera leren 
kennen! Natuurlijk vind je stukjes over wat er komt kijken bij 
een operavoorstelling, maar je kunt bijvoorbeeld ook lezen over 
de aanwezigheid van opera in ons dagelijks leven en nog veel 
meer. 

Hier en daar tussen de artikelen 
door vind je nog wat strooigoed: 
korte stukjes over opera-gerela-
teerde evenementen die er aan 
zitten te komen. 
Misschien zit er wel wat voor
je tussen. Hoe dan ook, we 
wensen je veel leesplezier!



Lieve allemaal,

Ik ben Martine (zoals tro
uwe E!M-

lezers al w
isten) en mijn doel in het

leven is het promoten van de klassieke 

muziek, met behulp van moderne tech-

nieken. Behalve van muziek houd ik ook 

van beeldende kunst (vooral keramiek), 

dans (ik doe aan historisch dansen), 

schrijven, lezen, dieren, kinderen en 

vreemde talen. Witlof! x MM

Hoi ik ben Michiel. Voor een 

vijfdejaars muziekwetenschapper is 

het misschien een beetje vreemd 

dat ik pas één keer naar een opera 

geweest ben, maar tegenwoordig 

is muziek overal; in films, games, op 

straat, in de lift natuurlijk... En de 

wereld heeft nou eenmaal ook 

liftmuziekwetenschappers nodig!

VOORSTELRONDJE

Hallo, ik ben Imke en studeer piano 

aan het conservatorium in Utrecht. 

Naast piano spelen, houd ik van ten-

nissen, hardlopen, boeken lezen en 

naar concerten gaan. Ik denk dat ik 

tot nu toe nog maar 5 keer naar een 

operavoorstelling ben geweest, maar 

ik vond het wel altijd erg leuk! 



Salut! Ik ben Clothilde, ik kom uit Liège (België) waar ik kunstgeschiedenis en mu-sicologie heb gestudeerd. Nu woon ik één jaar in Utrecht (Nederland) om de taal en het muzikale leven van mijn noorderburen te leren. Ik speel viool in een kamerko-rkest en in een popband. Ik heb al vijf opera’s gezien, en het is altijd een prachtige 
verrassing! Ik wens jullie veel plezier met muziek, encore, encore et encore... 

 Hoi, ik ben Joren en ik ben 23. Ik 
ben een enorme liefhebber van 
muziek, dus behalve dat ik Muziek-
wetenschap studeer, staat ook veel 
van mijn vrije tijd in het teken van 
muziek. Ik luister veel, lees er veel 
over, en speel zelf af en toe een 
beetje saxofoon. Ik heb pas één 
opera bijgewoond, maar ga regel-
matig naar andere concerten.

Hallo, ik ben Marianne en 

kom uit Leuven (België). 

Ik speel klavecimbel en 

dat doe ik graag.
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Opera is een niet weg te denken onderdeel van onze cultuur. Dat uit zich vooral in reclame-
spotjes: als het product een duur imago moet krijgen, kunnen de reclamemakers er voor 
kiezen om operamuziek te gebruiken, omdat ‘Jan met de pet’ een opera nog altijd als chic 
ervaart. Of dat een terecht vooroordeel is lees je in het kadertje op de volgende bladzijde, 
maar laten we eerst eens een paar reclamespotjes onder de loep nemen.
 
Een operaduet dat je vast al eens gehoord hebt, is het bloemenduet uit de opera Lakmé. Het 
is een barcarolle, oftewel gondellied, in een wiegende 6/8e maatsoort. Dit duet zat onder 
meer in de tvspotjes van een meubelzaak, van de British Airways, van een spotje voor de 
verkeersveiligheid en in de reclame voor een nieuwe Peugeot. De componist van de opera 
Lakmé is Léo Delibes, een Franse componist van romantische muziek, die vooral bekend is 
om zijn melodieuze, sprankelende en doortimmerde balletmuziek. De opera Lakmé vertelt 
het verhaal van een onmogelijke liefde tussen een Brits officier en Lakmé, de dochter van 
een Indische priester in het India van de 19de eeuw. Wat dat met Peugeot te maken heeft? 
Niets. Het komt allebei uit Frankrijk, maar daar houdt het dan ook mee op.

 
Waarom hebben de reclamemakers dit duet – 
uit een opera met een treurige afloop – dan 
toch gekozen om hun producten te promoten? 
Vanwege de sfeer van de muziek. De muziek 
is romantisch en dromerig, doet de luisteraars 
wegdromen naar een betere wereld. Impliciet 
zegt deze reclame dus: je wereld wordt mooier 
met ons product! Maar de schrijvers van dit 
operakatern willen je liever iets anders vertel-
len: je wereld wordt mooier met opera!
 
Hieronder vind je nog een lijstje met opera-
muziek die je vast al eens gehoord hebt. Welke 
ken je al, welke nog niet? De filmpjes kun je 
terugzien op onze site.  Wat is de boodschap 

Het grootste misverstand over opera, is dat het niets met jouw leven te maken heeft. 
Misschien lijkt opera voor jou nog een ver-van-je-bed-show, maar ik durf te wedden 
dat je elke dag wel een stukje opera beleeft. Nee, geen soap opera, maar echte opera. 
Geloof je me niet? Lees dan vooral verder...

OPERA LIGT 
OP STRAAT
Door Martine Mussies

Opera écht op straat: beelden van Verdi’s La Traviata op een groot scherm



A

die reclame- en filmmakers de kijkers mee wil-
len geven, denk je?

Bij Amaretto di Sarrono  gebruiken ze de 
aria “Suicidio” uit de opera La Gioconda 
van Pioncelli.

De film DIVA gebruikt de aria “Ebben, ne 
andro lontano” uit de opera La Wally van 
Catelany

De film Philidephia (met Tom Hanks) ge-
bruikt de aria “La mamma morta” uit And-
rea Chernier van Giordano

Bij Ferrero Rocher wordt “Un di felice, 
eterea” uit La Traviata van Verdi gedraaid

In de spot voor Radio 4, waarbij een jonge 
man op rollerskates met een soundblaster
op zijn schouder door een park rijdt, horen 
we “Celeste Aida,” uit Verdi’s opera Aida

Het laatstgenoemde spotje lijkt trouwens 
erg op een scène uit de film DIVA (Jean-
Jacques Beineix, 1981), waarin een grote-
stadskoerier op jacht gaat naar de opname 
van een zangeres, die niet geregistreerd 
wil worden. De operamuziek is daar het 
Air uit La Wally van Alfredo Catalani…
 

...en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ken 
je zelf nog andere operamuziek in reclamespots 
en films? Discussieer erover op het forum!

...nog acht misverstanden

I
Opera is voor kakkers en snobs

Niet waar. Hoewel sommige mensen 
zich bijzonder kleden voor de opera is 
dat geen eis. Sommige mensen kleden 
zich al bijzonder als zij boodschappen 
gaan doen, dat wil nog niet zeggen dat 
jij opgedoft naar de supermarkt moet 

gaan.
Opera is van oorsprong juist bedoeld 
voor ‘het grote publiek’, niet voor de 
elite. De beroemdste operacomponis-
ten schreven hun opera’s als vermaak 
voor de massa, nog lang voor biosco-
pen bestonden. Opera is voor ieder-

een!

2
Opera’s worden altijd gezongen in het Italiaans, Frans of Duits en soms zelfs Russisch dus ik begrijp niet waar het over gaat

Geen zorgen, met de ‘boventitels’ in het Nederlands kun je precies volgen waar het verhaal over gaat en wat er wordt gezongen. Boven het toneel hangt een lichtkrant waarop de tekst te lezen is. Daarnaast is er altijd een libretto van de opera, een tekstboek met de Nederlandse vertaling te koop voorafgaand aan de voorstelling. Dat geldt allemaal trouwens voor opera’s in alle talen, zelfs in het Nederlands!

3
Opera is voor rijke 

mensen

Welnee. Als je andere vor-
men van entertainment 

kunt betalen, kun je ook een 
operabezoek betalen. In dit 
katern vind je daarom rode blokjes met tips erin om leuk én betaalbaar naar de opera 

te gaan. 4
Opera is voor oude mensen

Niet waar. Opera is voor iedereen. Per-

sonages van allerlei leeftijden komen in 

elke opera voor. Daarnaast worden op-

era’s tegenwoordig vaak in aantrekkelijke, 

moderne uitvoeringen opgevoerd. Dat wil 

zeggen dat een opera uit 1900 in de setting 

van nu wordt geplaatst, zodat het décor en 

de kostuums je niet doen denken aan 1900 

maar juist aan het heden. Een oud verhaal 

in een nieuw jasje. 

Bovendien zijn de thema’s van onderwer-

pen dezelfde als die je op tv voorbij ziet 

komen, liefde, seks, jaloezie, geweld, sus-

pense, drama etc.



A

 
Naast al die muziek die je dus onbewust al 
kent, worden er ook opera’s gemaakt over 
onderwerpen van nu. Zo bestaat er bijvoor-
beeld een Ikea-opera, met aria’s over perike-
len bij het in elkaar zetten van meubels, gek-
makende schroefjes en de Billy-boekenkast. De 
jonge componist Tom Lane schreef de muziek. 
De hele winkel fungeert als decor: alle scenes 
spelen zich af in modelzithoeken, kinderkamers 
en keukens. Naast violen, cello’s en een accor-
deon wordt er trouwens ook gebruik gemaakt 
van onconventionele instrumenten zoals kaas-
raspen, wijnglazen en een koekenpan. Deze  
opera heet Flatpack, vrij vertaald als ‘bouw-
pakket’. Volgens de makers gaat het stuk over 
‘kwesties die iedereen tegenkomt in het dage-

5
Operazangeressen zijn rijke diva’s

 
Nope. Er zijn natuurlijk (net als in de pop-
muziek) wel een paar diva’s die alleen blau-
we M&M’s willen. Maar rijk? Operazangers 
moeten vaak urenlang aan één stuk zingen 
- zonder microfoon. Ze hebben daarvoor 
jarenlange scholing gehad en moeten altijd 
hun stem blijven ontwikkelen en trainen. 

Dit kun je vergelijken met topsporters die 
dagelijks moeten trainen om in conditie te 
blijven en zichzelf te verbeteren. De aller-
beste operazangers doen voorkomen alsof 

de rollen makkelijk te zingen zijn, dat is 
onderdeel van hun vak. Achter dat masker 
wordt er heel hard gewerkt de aria ‘per-

fect’ te zingen en veel operazangers hebben 

podiumangst. Dus voor sterallures is in de 

operawereld weinig plaats. En net als in top-
sport geldt: alleen de beroemdste zangers 

verdienen veel geld… 

6
Opera’s duren lang Hoeft niet. Opera’s van Richard 

Wagner kunnen lang duren, soms 
wel vier tot vijf uur, maar de gemid-

delde opera is binnen drie uur 
afgelopen, inclusief pauze. Sommige 

opera’s zijn zelfs zo kort dat er 
wordt besloten een aantal van die 
korte opera’s op één avond uit te 

voeren. De kortste opera is “Sands 
of time” en duurt 3 minuten en 34 
seconden en staat daarmee in het 

Guinness book of World’s Records. 

7
Operazangers zijn dik

 
Niet waar. Dat je van opera zingen 

dik wordt is een fabeltje. 
Operazangers hebben wel een 

enorme longinhoud en sterke buik-
spieren. De meeste operazangers 

vinden hun uiterlijk zeer belangrijk 
(het zijn tenslotte óók acteurs) en 
zorgen ervoor dat ze niet te dik 

worden. 
Sinds de komst van de televisie zijn 
een aantal operazangers enorm af-

gevallen. Zij schrokken zo van zichzelf 
dat afvallen een koud kunstje was.

8
En die zangstijl vol 

vibrato? 

Hoeft ook niet altijd
. 

Er bestaan jazzopera’s, 

barokopera’s, ro
ckopera’s 

en post-punkopera’s... v
oor 

elk wat wils, dus.
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lijks leven’, en over ‘wat onze consumenten-
beslissingen zeggen over het leven dat we lei-
den’. Een opera over een middagje shoppen, 
dus! Maar ook serieuze onderwerpen uit het 
nu komen aan bod in de opera, zoals in de 
opera over de vuurwerpramp in Enschede.  
Kortom: opera gaat ook over thema’s uit jouw  
leven. En dat geldt zelfs als het verhaal zich in 
een ver verleden afspeelt, want - van de wraak-
zucht van Klytaimnestra tot het kinderlijke  
verlangen naar een vriendinnetje van Papageno 
– ook de emoties blijven hetzelfde.
 

En voor wie het weten wil: Papageno vindt zijn Papagena in Mozarts Die Zauberflöte. 
Op deze foto een uitvoering van de Boston Lyric Opera, met bariton Jamie Kotmair als 

Papageno en sopraan Elizabeth Russ als Papagena. 

Lovebirds

Foto door Richard Feldman

Yo! Opera maakt bijzondere 
operaprojecten en voorstellingen speciaal voor jongeren. De operamakers zoeken 
hiervoor samen met jongeren naar 
nieuwe vormen van opera, die iets toevoegen aan deze wereld. Iedere twee jaar orga-
niseren ze een festival in Utrecht met 
talloze voorstellingen (goedkoop of zelfs 
gratis!) die je vermaken èn aan het denken 
zetten. Zo kun je dit jaar bijvoorbeeld naar de Op-eraflat gaan. Achter 25 deuren zitten 25 miniopera’s van 1 minuut verscholen. Jij bepaalt 

welke deuren je opent en welke niet. 
En over het onderwerp van de ope-
raatjes kan iedereen 
meepraten, het thema 
is namelijk ‘eten’! 

Is dit iets voor jou? 
Bekijk de complete 
festivalagenda op www.yo-opera.nl
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De meeste jongeren in Nederland hebben wel een idee van wat een casting ongeveer is. Er 
zijn castings voor reclamespotjes, castings voor series als GTST en castings voor modellen-
werk. Maar wist je dat er ook voor de opera “gecast” wordt? En daar komt nog meer bij 
kijken dan bij GTST, want operazangers moeten niet alleen goed kunnen acteren en qua 
uiterlijk bij de rol passen, maar ook nog eens het goede stemtype hebben (sopraan, alt, bas, 
tenor, etc.) en de rol kunnen zingen! In dit artikel lees je vanalles over casting voor opera. 
Wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen met de castings voor fotoshoots en 
TV?
 Stel: je wilt doorbreken als acteur of actrice in je favoriete soap. Dan kun je je  
inschrijven bij een castingbureau. Bekende castingbureaus in Nederland zijn onder andere 
de Dutch Casting Agency, Kemna casting, B&F en IQ. Deze bureaus houden zich met veel 
verschillende zaken bezig. Zo zorgen zij dat de juiste acteur of actrice bekend wordt bij 
de juiste regisseur, met behulp van foto’s en demo’s en noem maar op. Het castingbureau 
bemiddelt dus als het ware tussen de acteurs en de producenten. 

Casting bij de opera
Voor een opera werkt dat net even anders. Heel veel operagezelschappen hebben vaste 
zangers en zangeressen. Zo kunnen ze het hele seizoen iedere avond van de week een an-
dere opera opvoeren. Dit zogenaamde ‘repertoire-systeem’ wordt bijvoorbeeld gebruikt bij 
de Weense staatsopera. De Nederlandse Opera heeft daarentegen een ‘stagione-systeem.’ 
Dit betekent dat ze voor iedere operaproductie een aparte casting houden en dat deze 
producties maar een paar weken duren, waarna een volgende productie begonnen wordt. 
Het voordeel van het repertoiresysteem is dat je iedere avond een andere opera kan zien, 
en dat je gehecht raakt aan de acteurs die je steeds weer terug ziet. Het voordeel van het 
stagionesysteem in Nederland is dat je steeds weer nieuwe zangers en zangeressen in actie 
kan zien, en ook vaak hele beroemde. 

Vaak, maar lang niet altijd wordt er voor een rol 
in een opera net als bij films en soaps een au-
ditie gehouden. Hein Mulders, hoofd artistieke 

Casting is bij opera voor iedereen een zenuwslopend proces. De casting director heeft de druk op zijn schouders 
om de perfecte persoon voor een rol te vinden. De zangers en zangeressen moeten audities doen, die vaak hele 
andere talenten vragen dan operazingen zelf.

DE SOAPOPERA VAN CASTINGDoor Clothilde Larose

Zangers die zo beroemd zijn als Maria Callas hoeven natuurlijk 
geen auditie meer te doen
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opera’s minstens zo belangrijk is als de zangkwaliteiten. 
 Daarnaast vreest de casting director dat het zingen tijdens een auditie erg te lijden 
kan hebben onder zenuwen. Maar is dat eigenlijk ook zo? Hoe denken auditanten daar zelf 
over? Voor dit speciale katern over opera sprak ik een auditante die al vaker zo’n proef 
doorstond over haar ervaringen...

zaken en casting director van De Nederlandse 
Opera, vertelt dat hij eerst (beroemde) mensen 
benadert die hij graag in een rol ziet. Pas als hij 
op die manier de perfect geschikte zanger(es) 
nog niet gevonden heeft, zal hij een auditie 
houden. Er kleven volgens Mulders namelijk 
nogal wat nadelen aan een auditie. Zo krijg 
je bijvoorbeeld geen goed beeld van iemands 
acteerkwaliteiten op het toneel, wat in veel  

Interview

Hoe vind je het om auditie te doen?

Spannend, ik denk dat iedereen dat vindt. Soms leuk spannend, als het goed gaat, soms 
griezelig - dat hangt ook heel erg af van de mensen die je beoordelen. En van de opzet 
van de auditie. Ik deed ook een keertje een auditie voor een dansrol en daar stonden 
we met tien meiden te dansen, dat is heel anders dan alleen met de pianist je aria  
zingen...

Denk je dat je minder presteert tijdens een auditie?

Niet altijd minder, maar wel anders. Je kunt niet groeien in je rol, je moet het hebben 
van dat ene moment en dat zonder interactie met je publiek... dat is heel moeilijk, vind 
ik. Als je piano speelt kun je je nog redelijk “afsluiten” van wereld, maar als je zingt wil 
je toch contact maken, tenminste, dat is mijn ervaring. Alles bij elkaar genomen lijkt het 
me voor de castingmensen toch altijd heel moeilijk om aan de hand van een auditie een 
goede indruk te krijgen van iemands kunnen op de bühne.

tot het einde van dat jaar. 

Kijk voor meer informatie op www.ynx.nl

Hier vind je ook informatie over de voorstelling I’ve 

never seen a butterfly here, een moderne productie om-

dat zij gebruik maakt van nieuwe mediatechnieken.

Liebkrank van !Ynx is een operette, 

een vorm van een opera die minder 

groots van opzet is en minder se-

rieuze onderwerpen heeft. In dit geval 

staan er drie jonge mensen op het 

podium: twee ervan zingen, de derde 

speelt accordeon. Het verhaal neemt 

je mee naar Beieren (Duitsland) waar 

het aanvankelijk allemaal goed lijkt te 

gaan, maar al snel blijken de drie per-

sonages vreemder te zijn dan je denkt. 

Alledaagse thema’s zoals jaloezie en 

verleiding maken het tot een voorstel-

ling die aansluit bij de wereld waarin 

wij nu leven. Herken jij jezelf er in? Je 

kunt een kijkje nemen bij een van de 

voorstellingen vanaf half januari 2010 



12

Een paar jaar geleden kocht ik de cd Astronome van John Zorn, een Amerikaanse saxofonist 
en componist die de afgelopen jaren allerlei soorten muziek heeft gemaakt, van metal tot 
jazz en van klassiek tot noise. In het cd-boekje schrijft Zorn hoe hij dit werk heeft gecom-
poneerd als een opera in drie akten, de eerste en de laatste volledig uitgeschreven - de 
muzikanten spelen netjes bladmuziek na - met in de tweede akte improvisatie: spontane 

invulling door de muzikanten, maar wel 
met aanwijzingen door de componist. Die  
muzikanten zijn in dit geval een drummer, een  
basgitarist en een zanger. Er is geen tekst; de zanger 
- Mike Patton van Faith No More - schreeuwt en  
hijgt zonder woorden. Alles samen klinkt het 
als een ontspoorde metalband bij maanlicht (in 
positieve zin). Niet iets wat je automatisch met 
opera associeert. Sterker nog, als je de cd zou 
horen zonder dat je het boekje hebt gelezen, 
zou je waarschijnlijk helemaal niet aan opera 
denken. Dus ik zou wel eens willen weten: als 
dit opera is, waar liggen dan de grenzen van 
opera? En kunnen we Astronome inderdaad een 
opera noemen?

Wat is opera eigenlijk?
Om een antwoord op die vraag te vinden is het 
het makkelijkst eerst te kijken naar wat opera 
eigenlijk is. Wat zorgt ervoor dat iets een opera 
is? (De maker kan wel zeggen dat het zo is, maar 
als 50 Cent zegt dat zijn nummer ‘Candy Shop’ 
een pianosonate is, dan neem ik dat ook niet 
zomaar van hem aan.) Als we opera opzoeken 
in een encyclopedie, dan vinden we dat die 
term terug te leiden is tot het Latijnse woord 
‘opus’ (meervoud: opera), dat ‘werk’ betekent. 
Daar schieten we niet zoveel mee op. Iets ver-
derop vinden we een definitie: opera is een op 
muziek gezet drama, dat wordt gezongen door 

“OEWAAAA KIYAAHHH GGGHRGH!!”DAT IS TOCH GEEN OPERA?

Componist John Zorn noemt zijn Astronome een opera, hoewel het hele-
maal niet zo klinkt. Maar gaat het er eigenlijk wel om hoe het klinkt? De 
grenzen tussen wat opera is en wat niet blijken ergens anders te liggen.

Door Joren van Ree

Doosje en boekje vanJohn Zorns Astronome uit 2006
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de muziek klinkt. Het klassieke genre kamer- 
muziek, bijvoorbeeld, geeft eigenlijk alleen aan 
dat het muziek voor een intieme setting is, voor 
een groep muzikanten die in een kamer passen, 
in plaats van in een grote concertzaal. Hoe die 
kamermuziek vervolgens klinkt, hangt meer af 
van de tijd waarin het is geschreven. Het kan 
heel zoete muziek met violen zijn, uit de tijd van 
de romantiek, maar net zo goed wilde, puntige 
muziek met saxofoons, van een moderne com-
ponist. Met opera is het net zo, en dat betekent 
dat je misschien niet altijd kunt horen of iets 
een opera is. Nu hebben de meeste opera’s die 
typische operazang, maar dat is dus helemaal 
niet verplicht.

Opera vs. rockopera
Toch is opera in de praktijk niet zo breed als 
je zou denken na de definitie die ik eerder gaf. 
Er bestaat misschien niet zoiets als een altijd 
herkenbare ‘opera-sound’, maar er bestaat wel 
een gevestigde operapraktijk. Die praktijk is 
onderdeel van de klassieke muziektraditie, en 
als zodanig herkenbaar. Neem bijvoorbeeld de 

zangers en zangeressen (meestal in kostuum) 
met instrumentale begeleiding. De tekst van dit 
drama heet het libretto.

Opera vs. musical

Opera is anders dan een musical doordat 
de muziek volledig geïntegreerd is met de 
tekst. In musicals vind je meer gesproken 

dialoog, die wordt afgewisseld met  
gezongen delen, en meer dans. In een 
opera wordt zelden gedanst. Zo is een 

operazanger in eerste plaats zanger en dan  
acteur, terwijl een musicalzanger vaak 

in de eerste plaats een acteur is, daarna 
zanger en danser. Maar de grenzen zijn 

vaag, en sommige werken hebben zowel 
opera-producties als musicalproducties 

gehad.

Hoe klinkt een opera?
Om te begrijpen wat maakt dat iets een op-
era is, maken we even een uitstapje. Als je 
het vandaag de dag over muziekgenres hebt, 
dan heb je het over een bepaalde ‘sound’. Alle  
muziek uit het genre hiphop heeft een 
‘sound’ die het herkenbaar maakt als hiphop, 
en die maakt dat het anders klinkt dan rock- 
muziek. Het grappige van klassieke muziek is dat  
genre niet in de eerste plaats iets zegt over hoe 

rockopera: die heet niet voor niets zo. Het werk Tommy van The Who (eerst uitgebracht op 
lp in 1969), dat wordt gezien als de eerste rockopera, voldoet op het eerste gezicht aan de 
definitie van klassieke opera: een op muziek gezet drama, dat wordt gezongen door zangers 
met instrumentale begeleiding. Drie jaar na verschijning van de plaat werd het werk zelfs 
uitgevoerd met het prestigieuze London Symphony Orchestra. Toch wordt Tommy gezien 
als een rockopera, en niet als ‘echte’, volwaardige opera. Nu heeft de ‘sound’ van de muz-

De poster van de verfilming van The Who’s Tommy
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iek hier natuurlijk wel iets mee te maken, maar rock is niet alleen een ‘sound’; het verschil 
tussen opera en rockopera is er dan ook vooral één van traditie en vorm. Traditie, omdat 
Tommy nu eenmaal voortkomt uit de wereld van de rockmuziek, weliswaar sterk beïnvloed 
door de klassieke opera, maar uiteindelijk gecreëerd door een rockband in plaats van een 
klassieke componist. Vorm, omdat in Tommy ondanks de overkoepelende operastructuur 
meerdere malen duidelijk de vorm van een rocknummer te herkennen is. Twee van die nummer  
werden zelfs succesvol als single uitgebracht!

Dus toch!
Wat nu als iemand een opera zou schrijven voor rockinstrumenten, maar niet zo sterk 
vanuit de traditie van de rockmuziek en zonder gebruik te maken van rocknummers 
voor de vorm? Dit brengt ons terug bij John Zorn’s Astronome. We hebben hier een 
muzikant die met het ene been in de klassieke wereld staat, met het andere in de pop/rock/ 
jazzwereld en met het hoofd tussen de sterren. Als je de cd opzet klinkt het misschien alsof een  
waanzinnig geworden metalband ritueel geofferd wordt, maar dit alles is gecomponeerd 
met opera in gedachten. Hoewel de ‘sound’ eerder rock dan klassiek is, doen de drie lange 
stukken in vorm totaal niet aan rocksongs denken. En ook al worden er geen teksten  
gezongen, het cd-doosje bevat wel een ‘scenario-libretto’ in de vorm van een boekje met 
foto’s en korte scènebeschrijvingen.

Dit jaar ging in New York Astronome: A Night at the Opera in première, onder regie van 
experimenteel theaterpionier Richard Foreman en gebaseerd op Zorns werk.



A

OPERASMOELEN
Kun je alle operacomponisten op deze twee pagina’s herkennen? Eén hoort er echter niet 
thuis! Weet je welke van deze componisten nooit een opera heeft geschreven? Stuur ons 
je antwoord dan vòòr 2010 via encoremagazine.nl en maak kans op leuke prijzen, zoals 
opera’s op cd’s en dvd’s en abonnementen op Encore!Magazine
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Vandaag de dag een opera schrijven is een ander soort onderneming dan pakweg 
tweehonderd jaar geleden. Hier zijn enkele redenen voor aan te stippen. De opera van 
de 21ste eeuw kent, net als de klassieke muziek van deze tijd, een veel minder strenge 
traditie dan voorheen gebruikelijk was. Tot het grootste gedeelte van de 19de eeuw was 
een vlotte operaproductie mogelijk omdat men werkte volgens vastliggende compositie-
modellen en volgens verhalen die pasten in de opera seria- en de opera buffatraditie. Zo 
kon Rossini tussen oktober 1811 en januari 1813 maar liefst acht opera’s schrijven en laten  
uitvoeren. Hij schreef dan ook volgens de beproefde compositieschema’s die hij daarna op een  
geniale wijze varieerde. Deze werkmethode bleef hanteerbaar tot Richard Wagner het hele  
operagebeuren door elkaar gooide.
 Tegenwoordig is een opera componeren een zeer complexe en tijdrovende bezig-
heid geworden. Toch hebben we de laatste twee, drie jaren enkele zeer opmerkelijke op-
erapremières mogen meemaken. In 2006 werd de opera After Life van Michel van der Aa 
gecreëerd in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam en in 2007 volgde de creatie van Luc 
Van Hoves La Strada in de Antwerpse Opera.
 Hoe komen componisten erbij om zich in zo’n omvangrijke, complexe en  
tijdrovende bezigheid te storten? Gedurende lange tijd, soms zelfs jaren, zitten ze vele uren 
alleen achter een bureautje of achter een piano om het hele project te bedenken en in 
goede banen te leiden. Nachten slaap worden eraan opgeofferd, lange discussies worden 
erover gevoerd.

After Life
Van der Aa is naast een talentvolle jonge componist eveneens een perfectionistische  
geluidsman, een toegewijde scriptschrijver, een onderzoekende filmmaker en een bevlogen 
regisseur. Al deze capaciteiten heeft hij kunnen benutten in de multimediale opera After 
Life, waarvoor Pierre Audi van het Hollands Festival de compositieopdracht had gegeven. 
Van der Aa nam de gelijknamige Japanse film After Life van Hirokazu Kore-Ede als inspiratie-

bron en de thematiek over leven en dood werd 
de leidraad voor een genre-overschrijdende  
opera. Het verhaal wordt verteld door zangers 
op het podium, die de rollen van dode zielen 
spelen; door nog eens dezelfde zangers, maar 
nu als acteurs in een film, die over hun dromen 
en visioenen komen vertellen en door gewone 
mensen die in een documentaire over hun  
gewone dagelijkse leven worden geïnterviewd. 
Al deze verschillende lagen draaien wel alle-
maal rond hetzelfde thema: wat was het meest  
beslissende moment van je leven? Het lange 
en soms moeilijke proces van bewustwording 
dat aan deze vraag vooraf is gegaan vormt de 
rode draad van de opera. Nu, drie jaar later, kan 
Van der Aa met plezier terugdenken aan het 
hele project, omdat het fijn was te merken dat 

Ondanks de enorme inspanning die het vereist zijn hedendaagse componisten 
nog steeds geïnteresseerd in het schrijven van opera’s. Zo ook Luc Van Hove 
en Michel van der Aa, die elk op hun eigen manier met de grote vorm omgaan.

BEROEP: OPERACOMPONIST
Door Marianne Verstegen

Luc Van Hove

TWEE WAAGHALZEN IN DE 21E EEUW
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moeten we vaststellen dat het resultaat van Van Hove totaal verschillend is van Van der Aa’s 
opera, hoewel beide opera’s op bijna hetzelfde moment werden gecomponeerd.
 Samen met de Nederlandse schrijver Eric de Kuyper paste Van Hove Fellini’s libretto 
een beetje aan; de gesproken dialoog van de film werd omgezet in een zingbare tekst. De 
opeenvolging van de gebeurtenissen werd echter trouw gerespecteerd; de verhaallijn van 
Fellini werd zelfs tot in de kleinste details gevolgd. Door tussen de verschillende scènes 
nieuw gecomponeerde “tussenmuzieken”, Stradamuzieken toe te voegen, ontstond er een 
soort van “roadmovie” waar de gebeurtenissen elkaar logisch opvolgen. Film is voor Van 
Hove een heel ander medium dan opera omdat een film met beelden communiceert terwijl 
voor een opera de klank van de menselijke stem en de zingbaarheid van de tekst van het 
allergrootste belang zijn. Net zoals in After Life  staan ook in La Strada de communiceerbare 
gevoelens en de verborgen emoties van de hoofdpersonages centraal. Van Hove gebruikt in 
zijn opera geen multimediale toepassingen; hij werkt enkel met zangers en een orkest om 
de karakters van de simpele hoofdpersonages uit te beelden. Hij blijft daardoor dichter bij 
het traditionele operagenre dan Van der Aa.

Liefde voor opera
Van Hove vertelt graag verhalen in muziek. In instrumentale composities gaan die verhalen 
niet expliciet over iets maar in deze opera is er een echt verhaal om op muziek te zet-
ten. De dramatische inhoud wordt door de muziek extra benadrukt. Omdat de hoofd- 
personages erg naïeve mensen zijn, werd een eenvoudige vocale stijl gehanteerd, net 
zoals bij Fellini’s dialogen. Er worden geen grote monologen gevoerd, geen diepe zelf- 
bespiegelingen gehouden, integendeel, het zijn mensen van vlees en bloed die heel spontaan 
zingen. Less is more om het met een cliché te zeggen.
 Beide componisten hebben wel al plannen voor een nieuwe opera. Van der Aa wil  
tegen het voorjaar van 2012 een opera over een mooi humanistisch onderwerp klaar heb-
ben, want hierin komt Van der Aa’s voorliefde voor grote thema’s het best naar voren. 
Van Hove wil ook geleidelijk aan toewerken naar een nieuwe opera, maar het onderwerp 
ligt nog ter discussie. Van Hove houdt veel van opera, het genre spreekt hem erg aan. Van 
jongs af aan werd hij door zijn oom, de bekende Nederlandse operazanger Arnold van Mill,  
vertrouwd gemaakt met het grote 19de eeuwse operarepertoire.
 Het is een enorme uitdaging, ook erg veel werk, maar het geeft een grote ruimte 
aan de muzikale gedachten. Je kan iets ontwikkelen dat door de jaren heen herinnerd zal 
worden en dat is voor een componist heel fundamenteel, aldus Van Hove.

het onderwerp mensen aansprak, dat het hen  
beroerde. Ook dat het hele project technisch 
feilloos in elkaar paste ondanks de specifieke 
complexe eisen heeft hem een goed gevoel  
gegeven.

La Strada
In opdracht van de Antwerpse Opera com-
poneerde Van Hove in 2007 de opera La Strada.
Van Hove heeft zijn opera eveneens gebaseerd 
op een film; Fellini’s beroemde film La Strada, 
uit 1954, diende hier als inspiratiebron. Als 
we deze opera vergelijken met After Life dan 

Michel van der Aa (foto door Ben van Duin)
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Twee zeer belangrijke personen liggen aan de 
basis van heel het operagebeuren: de librettist,  
die instaat voor het schrijven van de tekst en 
de componist die de muziek componeert.
 Wie al eens in de opera is geweest, 
heeft kunnen vaststellen dat er heel wat 
volk druk bezig is op  het podium, zoals de  
vocale solisten, de koorleden, de muzikanten, 
de dansers... Maar dat is nog niet alles, nog 
eens evenveel personen werken achter de 
schermen om een operaproductie mogelijk 
te maken. Laten we samen eens proberen te 
ontdekken wie er allemaal meewerkt om de 
magie van de opera mogelijk te maken. Enkele 
vragen die we ons alvast kunnen stellen zijn: wie  
beslist er welke opera er op een bepaalde avond 
wordt gespeeld? Wanneer weten de orkest- 
muzikanten wanneer ze moeten spelen? 
Waarom draagt het vrouwelijke hoofdperson-
age deze jurk? En het decor, wie heeft dat ont-
worpen?

Van papier naar podium
Eerst en vooral is er de artistieke directeur 
die verantwoordelijk is voor alle beslissingen 
in verband met de programmering en met het 
engageren van de solisten. Hij maakt de uit- 

Wat je tijdens een opera-uitvoering ziet en hoort is nog maar het topje van de ijsberg. Een operaproductie is een 
lang proces waarin veel mensen met ingewikkelde taken aan bod komen. Zelfs op het moment dat je aan het 
kijken en luisteren bent, gebeurt er nog vanalles achter de schermen.

ACHTER DE SCHERMENDoor Clothilde Larose
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een decor op het hoofd van een zanger zou terecht komen, of één van de zware spots die 
de scène moeten verlichten…
 Dan kunnen de repetities beginnen. Eerst en vooral zal men zich op de muziek en 
in het bijzonder op de zang concentreren. De solisten en het koor, onder de leiding van de 
dirigent, die tegelijkertijd ook de muzikale directeur is moeten eerst de verschillende 
muziekpartijen instuderen begeleid door een piano want op dit moment is het orkest nog 
niet aanwezig. Bij een tweede reeks repetities worden de scenische handelingen uitgewerkt. 
Vanaf nu neemt de metteur en scène deel aan de actie. Hij beslist hoe de bewegingen op 
het toneel, de plaats en de houdingen van de solisten moeten verlopen. Met krijt wordt op 
de vloer van het toneel aangeduid waar iedereen moet staan. Vanaf nu zullen er heel wat 

eindelijke keuze welke opera’s er in de loop van 
een seizoen zullen worden gespeeld en tegelijker- 
tijd bepaalt hij ook al welke zangers en  
welke dirigent voor welke productie moeten 
worden aangesproken. Vervolgens moet hij de  
technische ploeg samenstellen die verant-
woordelijk zal zijn voor een feilloos technisch 
verloop van het hele spektakel. Dit is een zeer 
belangrijke taak omdat een opera zeer com-
plexe technische handelingen vereist die met 
heel veel precisie moeten worden uitgevoerd. 
Wat zou er namelijk gebeuren als een deel van 

In goed Belgisch

Zoals ons Nederlands-Belgisch-gemengde 
groepje al vlug merkte, zijn er veel mooie 
Vlaamse en Franse woorden die wij Ned-

erlanders niet (meer) gebruiken.  Voor 
dit katern hebben we de meeste - helaas! 
- moeten vertalen, maar in dit artikel van 

Clothilde hebben we ze lekker laten staan.
Natuurlijk krijgen jullie een vertaling.  

Want wie weet ga je nog wel een keertje 
naar zo’n leuke rondleiding in De Munt! 
Voor maquilleren gebruiken wij mees-
tal het woord grimeren, dat hetzelfde 
betekent. Wat Clothilde de regisseur 

noemt heet bij ons een “voorstellingslei-
der”. Het Franse woord metteur en scène 
betekent letterlijk “Toneel-zetter”. En wie 
doet dat bij de opera? Juist, de regisseur!

Een warmbloedige tango in een openluchtopera, zagen we dat maar eens in ons koude kikkerlandje!



20

repetities op het toneel plaatsvinden om al deze beslissingen extra te oefenen. Dan volgen 
de gekostumeerde repetities waarbij de solisten hun operaoutfit moeten aantrekken en 
waarbij de decors al worden opgesteld. Al deze repetities gebeuren nog altijd zonder de 
begeleiding van het orkest. Ook zingen de solisten nog niet voluit; om hun stem te sparen 
zingen ze zachtjes of neuriën ze hun partij. Bij de repetitie à l’italienne zal het orkest eindelijk 
meespelen maar dragen de solisten niet hun theaterkleren. Nu zingen de solisten wel uit 
volle borst om gewend te geraken aan de akoestiek van de zaal. Bij de derde pré-generale 
komen alle deelnemers voor de allereerste keer samen: het orkest neemt plaats in de 
orkestbak, de solisten spelen hun rol op de scène en het koor zingt vanuit de daarvoor 
bepaalde plaats. Decors, kostuums, grimeurs, en alle mogelijke andere accessoires zijn vanaf 
nu betrokken in de actie. Ook nu beschermen de solisten hun stem. Bij de generale - dit is 
de allerlaatste repetitie - moet alles verlopen alsof het een echte betaalde voorstelling is.

Op en achter het toneel
Het universum waarin een opera zich afspeelt, wordt uitgedacht door de decorontwer-
per. Hij ontwerpt de kostuums, de accessoires en de decors. Zijn rol is om de belangrijkste 

momenten van de opera extra via scenische 
ingrepen in de verf te zetten om een betere  
begrijpelijkheid van de opera te bekomen. 
Kostuums en accessoires worden in het  
naaiatelier van het operahuis zelf vervaardigd 
volgens de aanwijzingen van de decorontwer-
per. Na vele producties kunnen de kostuums 
en accessoires en allerlei soorten hoeden zich 
opstapelen en dan organiseert men een pub-
lieke verkoop. 
 Het maquilleren van de solisten is 
een vak apart dat een belangrijke rol speelt 
bij het bereiken van een betere begrijpelijk-
heid van de opera. Door een goede maquillage 
kan men een personage volledig omvormen: 
een jonge zangeres kan in een oud vrouwtje 
worden omgetoverd. Nu, het tegengestelde, 
het maquilleren van een oudere zanger naar 
een jeune premier vraagt allicht meer handig-
heid van de grimeur. De pruikenmaker heeft 
eveneens een belangrijke rol omdat hij bij de 
pre-generale alle pruiken moet aanpassen.  
Indien er geen pruiken nodig zijn heeft hij de 
taak alle kapsels in orde te brengen. 
 De accessoiristen moeten alle ac-
cessoires verzamelen. Soms worden ac-
cessoires speciaal voor een bepaalde pro-
ductie vervaardigd. De sfeer op het toneel 
is van het allergrootste belang en dit valt 
onder de verantwoordelijkheid van de  
verlichtingsdeskundige. Hij kiest de inten-
siteit en de kleuren van het licht. Zijn taak 
is een dubbele taak: eerst en vooral vanuit  
artistiek oogpunt waar vooral het creëren 

Het wereldberoemde operagebouw van Sydney
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Zoals jullie kunnen vaststellen zijn het niet alleen de allergrootste zangers die in de  
opera hun brood kunnen verdienen! Al deze hierboven vermelde beroepen voegen ook hun  
kennis toe aan het totaalproduct van de opera.

van een ambiance telt. Een tweede luik is het  
technische aspect en hierbij moet hij beslissen 
over de plaats, de beweging en de intensiteit 
van de schijnwerpers.

Tijdens de voorstelling
Een eerste opvoering voor publiek wordt 
“première” genoemd. Vanaf dit moment hebben 
slechts twee personen het volledige verloop in 
handen. Op de scène is het de dirigent die het 
orkest leidt. Hij moet zorgen dat de zangers 
op het toneel en de musici in de orkestbak 
onder het podium samen blijven musiceren. Dit 
vraagt een grote behendigheid en een uiterst 
precieze dirigeerstijl. Zo moet een dirigent op 
de hoogte zijn van de speeltechnieken van alle  
instrumenten en daarbij ook nog eens de ver-
schillende zangtechnieken onder de knie heb-
ben. Hiermee drukt hij zijn stempel op het 
muzikale gedeelte van de opera. 
 De dirigent moet nauw samenwerken 
met de regisseur.  Deze laatste coördineert 
alle bewegingen achter het toneel. Via micro-
foon leidt hij zijn theatergroep: hij geeft het 
teken van aanvang, het openen van het gor-
dijn en de veranderingen van het licht en van 
het decor. De hulpregisseurs zitten verborgen 
opgesteld in de coulissen, aan beide zijden van 
het toneel. Hun taak is om de solisten een 
teken te geven wanneer ze op scène moeten. 
Heel de regie wordt gechronometreerd tot op 
de seconde vanaf de allereerste noot tot de 
laatste.

 Stella Den Haag
Heb je wel eens van Ramses Shaffy gehoord? Deze Amster-damse chansonnier schreef 
talloze nummers waarvan er zes in de Nederlandse Top 40 hebben gestaan. Wellicht ken je hem niet, hij is namelijk al 76 jaar en heeft zijn productieve jaren achter zich liggen. Maar zijn liedjes zijn nog steeds actueel en in de muziek-theatervoorstelling Shaffy voor kinderen passeren tien van zijn liedjes de revue. Voeg daaraan het bewogen levensverhaal van Ramses toe, beschreven door de ogen van twee ver-liefde meeuwen, en je hebt een muziektheatervoorstelling. Te zien in Nederland en België van januari t/m april 2010.

http://stella.nl/production/production.php?id=174

Beer muziektheaterproducties

Je hebt vast wel eens gehoord van de schrijver 

Kader Abdolah of hebt misschien een boek van 

hem gelezen. Vorig jaar verscheen zijn eigen 

interpretatie van de Koran samen met het boek 

De Boodschapper dat het leven van de profeet 

Mohammed beschrijft. In de gelijknamige mu-

ziektheaterproductie zie je twee journalisten 

die de taak hebben het leven van Mohammed zo 

exact mogelijk te reconstrueren. Ben je nieuws-

gierig naar wie Mohammed nu eigenlijk was, dan 

is de voorstelling De Boodschapper misschien 

wel iets voor jou. 

Van januari t/m april 2010 door het hele land te 

zien. Kijk op 

http://www.muziektheaterproducties.nl/ 

voor meer informatie
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DE LEVENDHEID 
VAN AFTER LIFE

Wat heeft een live-uitvoering van een opera dat een plaatopname niet heeft? Nou, het is ten 
eerste een unieke gebeurtenis. Het feit dat Michel van der Aas opera After Life onlangs voor 
een tweede keer geproduceerd werd is een zeldzame uitzondering; meestal gaan moderne 
opera’s van Nederlandse componisten maar één keer. Maar ook van beroemde opera’s 
van Bizet of Wagner is iedere uitvoering uniek. Zelfs de verschillende voorstellingen in één  
productie - ook al zien en horen we dezelfde zangers en musici in dezelfde decors - zijn 

iedere keer anders: misschien is op één avond 
een zanger iets minder goed bij stem, of  
misschien is een zangeres door een tragische 
gebeurtenis de middag voor een voorstelling 
zodanig geïnspireerd dat ze haar rol op een net 
iets andere manier benadert dan de vorige dag. 
 Ten tweede is een live-uitvoering een 
evenement. Je kleedt je netjes aan, je gaat naar 
een mooi gebouw met andere mensen die zich 
netjes aangekleed hebben en je houdt je aan 
bepaalde ongeschreven regels voor, tijdens, 
en na de uitvoering. Het doel van deze om-
standigheden en regels (Niet praten! Zelfs niet 
kuchen! Lichten uit! Blik richting podium!) is 
natuurlijk dat je volledige aandacht gevestigd is 
op het luisteren en kijken naar de uitvoering.
 Bovendien is een live-uitvoering een 
prestatie. In tegenstelling tot op een plaat kan 
het op het toneel ieder moment fout gaan. De 
sopraan kan haar hoge noot missen, de bari-
ton kan buiten zijn spotlight gaan staan, of – 
zoals tijdens de voorstelling van After Life die ik 
bezocht het geval was – de techniek kan het  
begeven, waardoor de opera zelfs tijdelijk 

Opera heeft tegenwoordig heel wat concurrentie: je kunt ook naar de bios-
coop of naar een popconcert en je kunt net zo makkelijk een DVD’tje opzet-
ten van een opera-uitvoering. We zien pas hoe ‘levend’ een live-uitvoering 
eigenlijk is als we herinnerd worden aan al het werk dat erin is gestoken, en 
hoe gemakkelijk het fout kan gaan.

Door Michiel Kamp

Een reflectie

Michel van der Aa (foto door Marco Borggreve)
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Nieuw vs. Oud
Een net zo oneerlijke strijd zien we bij moderne klassieke muziek in het algemeen. Jonge 
componisten moeten zich nog bewijzen tegenover oude meesters en zeg nou zelf: als je 
maar één keer naar een opera kon gaan, zou je dan niet liever naar Bizets Carmen gaan 
dan naar Van der Aas After Life? Waar live-uitvoeringen steevast weggeconcurreerd worden 
door plaatopnames in het budget van muziekliefhebbers, krijgen nieuwe opera’s nauwelijks 
een (en bijna nooit meer dan één) kans tussen de groten uit de canon van de opera in de 
programmering van muziektheaters. Maar waar we de prestaties van live zangers vaak over 
het hoofd zien omdat we zo verwend zijn door studio-opnames, meten we juist wel de  
prestaties van jonge componisten af aan klassieke meesterwerken. Deze meesterwerken zijn 
dan misschien niet elektronisch opgepoetst zoals operaopnames, maar ze zijn wel “opgepo-
etst” door jaren en jaren aan uitvoeringen. Onze aandacht is langzaam verschoven van de 
opera naar de productie: “natuurlijk is Carmen mooi! Heeft deze regisseur die schoonheid 
wel goed vertolkt?” Bovendien is de componist dood. We kunnen Michel van der Aa nog 
wel aanspreken op fouten, Georges Bizet niet meer. Maar gaat de “levendheid” van de jonge 

stilgelegd moet worden. Het is een prestatie 
zoals die van een koorddanser: we houden 
onze adem in omdat het ieder moment fout 
kan gaan. Het is echter ook een prestatie zoals 
die van een topsporter: waar de topsporter 
een record probeert te verbeteren, proberen 
de makers en uitvoerders van een opera - zo- 
wel de zangers als de mensen achter de scher-
men - ons met hun voorstelling te raken.

Opgepoetst
Als alles goed gaat worden wij als opera- 
publiek met veel van deze dingen nooit 
geconfronteerd. De tientallen, misschien wel  
honderden backstage medewerkers van een 
operaproductie blijven dan allemaal verscholen 
achter de coulissen, waar we ze gemakkelijk 
kunnen vergeten. Idem dito voor de tiental-
len uren van repetitie van de zangers, die  
verscholen gaan achter hun perfecte vertolkin-
gen. En we vergeten deze dingen al snel als 
we alleen maar perfecte vertolkingen hebben 
om ze mee te vergelijken: studio-opnames.  
Tegenwoordig kunnen we iedere gemiste noot 
zelfs met de computer rechttrekken, dus je 
begrijpt wel dat een live-uitvoering van een op-
era in een oneerlijke strijd verwikkeld is. Maar 
is het beste dat live opera ons kan bieden dan 
hetzelfde als wat we op iedere dvd kunnen zien 
en worden we alleen bij fouten herinnerd aan 
de “liveheid” van de uitvoering?

In After Life speelde Van der Aa op een 
unieke manier met de strijd  

tussen live en opname. Tussen de zangers 
en decorstukken waren grote schermen 

geplaatst waarop documentairebeelden te 
zien waren die het spel soms onderbraken. 

Een close-up maakte het hoofd van een 
geïnterviewde groter dan het hele lichaam 
van bariton Roderick Williams die naast 
het scherm stond. Dit had een vreemd 

effect: de geïnterviewde werd niet “larger 
than life”, maar de zanger werd “smaller 
than life.” Het hifi luidsprekergeluid dat 
het stotteren van de man in beeld over-

bracht klonk veel echter dan de getrainde 
stembanden van Williams, die toch écht in 

de zaal aanwezig waren.

Georges Bizet



24

componist dan nergens achter verscholen, zoals de liveheid van de uitvoering verscholen 
kan gaan achter haar perfectie?

Verborgen componist
De componist gaat natuurlijk verscholen achter de opera zelf. Ook al heeft hij of zij hem 
geschreven én geregisseerd, de componist blijft achter de schermen. Dit heeft natuurlijk zijn 
goede kanten. Als een opera eenmaal af is gebeurt er hetzelfde mee als bij een opname: nu 
is de componist ermee klaar en mogen wij zijn werk in alle rust beoordelen. En ook bij live-
uitvoeringen kunnen we op ons gemak in de zaal zitten en het over ons heen laten komen, 
bijna alsof we thuis op de bank naar een dvd zitten te kijken. Wat we niet willen is dat ieder 
moment de componist over onze schouder mee aan het kijken is en dat we ons schuldig 
gaan voelen dat we te hard zijn voor zijn werk en ons af gaan vragen of we het wel goed 
begrijpen. Componisten moeten vooral achter die schermen blijven! 
 Toch is dat “schuldgevoel” (of zie het meer positief als medeleven) precies wat 
een moderne opera nu zo levend maakt voor ons. Wanneer de voorstelling vastloopt en 

de componist persoonlijk zijn verontschul- 
digingen aan komt bieden zien we pas weer  
hoeveel werk er in is gestoken, en hoe ge-
makkelijk alles fout kan gaan. Dit zijn mensen 
van vlees en bloed die op en achter het toneel 
staan, net als wij. En daarin zit de werkelijke 
meerwaarde van een live-uitvoering: in de lev-
endheid van haar uitvoerders. Nu moeten we 
alleen hopen dat onze ogen en oren nog niet 
teveel verwend zijn door opnames om ook te 
kunnen genieten van die levendheid zonder dat 
er iets mis gaat in een opera. 

Zoals dat nu eenmaal gaat met moderne technologie, ging het mis met 
één van de grote schermen tijdens de voorstelling van After Life die ik 

bezocht. De documentairebeelden vielen uit en werden vervangen door 
een zwart scherm waarop na een tijdje de  typische “error: unable to...” 
foutmelding verscheen. Het publiek, gesterkt door de voortgang van het 

spel en de gedoofde zaallichten deed eerst mee alsof er niets aan de 
hand was. Pas toen de voorstelling stilgelegd werd en de zaallichten aan-
gingen ontstond er geroezemoes. De betovering van de live-uitvoering 

werd ruw onderbroken, maar de betovering van de opera zelf ook, toen 
Michel van der Aa persoonlijk het podium op kwam om zijn excuses aan 

te bieden. Wat was hij nog jong! (39 inmiddels, maar dat soort ideeën  
blijven nou eenmaal hangen.) Plotseling was er een verantwoordelijke, 

een gezicht, niet alleen voor de uitvoering, maar voor de hele opera. En 
we hadden allemaal erg met hem te doen. “Kop op jongen! Dat soort 

dingen gebeuren nu eenmaal!” wilden we allemaal zeggen.

Xynix Opera toert regel-
matig door het land met 
producties speciaal voor 
jongeren gemaakt. Ook de 
prijzen van de kaartjes zijn op 
jouw portemonnee aangepast. 
In het voorjaar van 2010 staat 

de opera Broers op de planken. Drie broers zijn uitvinders die allerlei proefjes doen en allerlei apparaten uitvinden. Wanneer een generaal van het leger de broers vraagt voor hem te werken, zijn ze natuurlijk zeer vereerd. Maar de oudste begint al snel te twijfelen, de jongste wil helemaal niet meer en de middelste juist wel. Komt het tot een ontploffing tussen de drie jongens?

Wil je weten waar en wanneer je deze opera kunt zien? 
Kijk op www.xynixopera.nl



Een paar weken geleden ben ik voor het eerst naar een opera gegaan. De zaal was voor het overgrote deel gevuld met grijze koppen. Een 

deel van de toch al kleine groep wat jongere bezoekers zag eruit als vlotte zakenjongens die vooral kwamen om aan hun vriendin te laten 

zien dat ze ook heus wel wat met cultuur hadden. Het kaartje dat ik had gekocht was er een in het kader van de Operaflirt, een nieuw 

initiatief. Je kunt dan als student eenmalig niet alleen voor vijftien euro naar een opera (de normale studentenprijs), je krijgt ook nog eens 

een mooi boekje ter waarde van acht euro cadeau met onder andere foto’s en het libretto, je hebt kans op een betere stoel, en na afloop 

zijn er gratis drankjes.

 Het is een raar gevoel als je bijna geld toe krijgt om eens naar een opera te komen, terwijl zo’n productie erg duur is. Dit soort 

dingen kunnen dan ook alleen maar worden georganiseerd door steun van de overheid. Sterker nog: al jaren gaat een groot deel van de 

kunst- en cultuursubsidie naar de operawereld toe. Voor de politiek is het vanzelfsprekend dat de operapraktijk in Nederland door dit 

financiële infuus kunstmatig in leven wordt gehouden, maar waarom eigenlijk?

 Nu zou ook ik het liefst in een wereld leven waarin iedereen die dat wil de mogelijkheid heeft een opera-uitvoering bij te wonen. 

Maar ik zou ook wel willen dat iedereen zomaar een stille film zou kunnen bijwonen, zo een waarbij ter plekke iemand de geluidseffecten 

verzorgt, zoals gebruikelijk in de jaren twintig van de vorige eeuw. Of een psychedelisch rockconcert met vloeistofdia’s (vraag maar aan 

je grootouders wat dat zijn) en drumsolo’s van twintig minuten. Maar bepaalde kunstpraktijken verdwijnen nu eenmaal, omdat de meer-

derheid van de mensen zin krijgt om iets anders te maken en naar iets anders te kijken en luisteren. Sommige aspecten worden misschien 

overgenomen in een andere vorm - in het geval van de klassieke opera bijvoorbeeld in musicals of in rock opera’s.

 Maar kennelijk vindt de politiek het vervelend als de opera in klassieke vorm zou verdwijnen. Sterker nog, SP’er Jan Marijnissen zei 

ooit dat er juist veel meer mensen naar de opera zouden moeten. De opera moet dus niet alleen blijven bestaan opdat mensen die graag 

opera willen maken of er naartoe willen dit kunnen blijven doen, maar mensen moeten ook naar de opera, omdat dit kennelijk goed is. 

Goed voor de opera natuurlijk, maar Marijnissen bedoelde waarschijnlijk ook - of vooral - goed voor die mensen. Nu snap ik best dat het 

voor mensen die bijvoorbeeld alleen naar popmuziek luisteren goed kan zijn eens naar een opera gaan. Maar het kan ook goed zijn als 

diezelfde mensen eens naar een jazzconcert gaan. Dus ik ben bang dat het in de kern een prestigekwestie is. De politiek vindt de opera 

belangrijk omwille van zichzelf, of zelfs alleen vanwege het aura dat er omheen hangt: de opera als een soort bolwerk van ‘hoge cultuur’. 

Dit getuigt van een ouderwets hoog/laag denken dat niet in onze tijd past. Ik weet zeker dat er op cultuurgebied altijd genoeg te genieten 

en te leren zal blijven en dat er altijd mensen zullen zijn die iets anders willen doen dan de meest populaire muziek maken en hier ook 

nieuwe vormen voor vinden. Laten we het grootste deel van cultuursubsidie inzetten voor het steunen van dit soort bewegingen, en de 

grote stromen in de cultuur de loop laten. Dan koop ik wanneer ik nieuwsgierig word naar wat een opera ook alweer was, er gewoon 

lekker een dvd’tje van.

OPERA AAN ‘T INFUUS
Door Joren van Ree

Een column
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VOOR EEN DUBBELTJE 
OP DE EERSTE RANG

Heb je al eens gehoord van “De Munt”? De Koninklijke Muntschouwburg 
in Brussel staat bekend als één van de beste operahuizen van Europa 
en... ze hebben erg veel leuke activiteiten voor jongeren, zoals een kijkje 
achter de schermen. Ook interessant als je (nog?) niet zoveel met opera 
hebt. Lees hier waarom jij binnenkort een dagje moet gaan “Brusselen”!

De Koninklijke Muntschouwburg, een van de toonaangevende operahuizen in Europa, bestaat 
al meer dan driehonderd jaar. In 1700 nam Brussel zijn eerste Muntschouwburg feestelijk 
in gebruik en het gebouw werd opgericht op een plaats waar vroeger een muntslagerij had 
gestaan. Vandaar de naam De Munt.
 Dat opera en hevige emoties bij elkaar horen bewijst het feit dat de onafhanke-
lijkheid van een land het gevolg kan zijn van een opera-uitvoering. In 1830, tijdens de op- 
voering van La Muette de Portici van Auber, werd het vuur aan de Belgische revolutionaire 
lont gestoken. De gemoederen van het publiek werden bij het zingen van patriottische 
liederen uit de opera zodanig opgehitst dat er in de zaal een echte volksopstand ontstond 
die zich later uitbreidde over de stad Brussel en daarna over heel het land. Dit leidde uit-
eindelijk tot de onafhankelijkheid. De uitvoering van La Muette werd nota bene gegeven ter 
ere van de 59ste verjaardag van de Nederlandse Koning Willem I en had dus een feestelijk 
gebeuren moeten zijn.
 Nu, in de 21ste eeuw, is dit politieke verhaal bijna vergeten en is de Muntschouwburg 
een neutrale instelling geworden, gesubsidieerd door de staat en eveneens gesteund door 
de stad Brussel en door ondernemingen die deel uitmaken van de Monnaie Foundation.

Grote verhalen
Vandaag is de rol van de opera op politiek vlak veel minder ingrijpend en we kunnen ons de 
vraag stellen welke rol de opera eigenlijk nog speelt. Is er vandaag nog een plaats voor opera 

Door Marianne Verstegen

Jongerenwerking in de Brusselse Munt
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in ons leven? Hierop zal de jongerenwerking van de Munt volmondig  “ja” antwoorden en 
via allerlei initiatieven zal de jongerenwerking proberen de toegankelijkheid van de opera 
te vergroten.
 Kunst beleven is een gebeurtenis die emoties, reflecties en vragen blijft oproepen. 
Het operagenre is een multidisciplinaire kunstvorm: muziek, dans en theater zijn erin ver-
vat en elk van deze kunstvormen kan op zijn manier grote emoties en diepe reflecties  
uitdrukken. Het operagenre zal dan ook nog voor lange tijd een podium zijn waar de 
grote verhalen van het leven worden verteld en waar passies in muziek worden vertaald.  
Natuurlijk worden deze grote verhalen tegenwoordig op een andere manier verteld dan 
in de tijd van Auber. Met moderne multimediale middelen kan de opera tegenwoordig zijn 
verhalen kwijt. Het plezierige aan opera is dan ook dat het genre meegroeit met zijn tijd 
zodat ook jonge mensen erdoor geboeid kunnen worden. Elke generatie heeft zo haar  
eigen grote verhalen en haar eigen uitdrukkingsmiddelen. De rol van de jongerenwerking is 
jonge operabezoekers te helpen bij de zoektocht naar diepere betekenissen en inhouden. 
De Munt wil voor jongeren vooral een open huis zijn waar ze hun weg kunnen vinden om 
de kern van het grote verhaal te ontdekken en te begrijpen.

Clichés de wereld uit helpen
Als de vraag gesteld wordt wat jongeren zoal over opera denken dan volgen er meestal 
cliché-antwoorden: opera is met veel violen; opera is voor dikke madammen met een grote 
boezem die met veel vibrato zingen; er gebeurt niets op de scène, alleen maar zingen… Als 
medewerkers van de jongerenwerking dan een fragment van een hedendaagse operapro-
ductie laten horen en zien, wordt het meestal even stil en het antwoord luidt steevast: “Ja, 
maar dit is iets anders; dit is geen gewone opera!”
Om deze clichés de wereld uit te helpen werd er vanuit de jongerenwerking een breed 
scala aan initiatieven gelanceerd, zodat de stap naar het operagebeuren wordt verkleind. 
Scholen, van lager onderwijs tot universiteit hebben de keuze uit heel wat activiteiten, zoals 
ateliers op scholen, initiaties en workshops in de Munt zelf, het bijwonen van repetities en 
lezingen…
 Ouders met nog erg jonge kinderen kunnen ook samen genieten van voorstellingen 
die speciaal voor hen bestemd zijn, waarbij de kinderen zich mogen verkleden, of waarbij ze 
na de voorstelling lekker met verf mogen kliederen om op die manier hun emoties op grote 
bladen papier de vrije loop te laten.
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Interactiviteit
Voor jongeren, door de operamicrobe gebeten, werd de formule GO!PERA opgestart, 
waarbij extra kortingen mogelijk zijn. GO!PERA stelt evenementen op jongerenmaat voor 
zoals A Night at the Opera waarbij de opera in een nieuw daglicht wordt geplaatst, omringd 
door multidisciplinaire workshops over muziek: pop-, rock-, folk- en wereldmuziek, film en 
beeldende kunsten. De prijzen worden laag gehouden: 15 euro voor de operavoorstelling 
zelf en slechts 5 euro voor de workshops. Deze formule kent veel succes.
 Andere veel bijgewoonde evenementen zijn Meet the artists, waarbij de dirigent, de 
regisseur en de zangers over de productie met de jongeren van gedachten kunnen wisselen 
en Stage with a view, waarbij de opera vanuit sociologische, filosofische en politieke hoek 

eens van dichterbij wordt bekeken. Ook hier 
worden speciale prijzen gehanteerd, met voor 
de Orfeo-leden nog extra kortingen tot 50%. 
De Orfeo jongerenwerking biedt nieuwe leden 
ook nog als extraatje een gratis stage-repetitie 
aan. Voor jongeren onder de 30 jaar die lid wil-
len worden van Orfeo, bedraagt het lidgeld 15 
euro per operaseizoen.

Een kijkje in de keuken
Nog een ander leuk initiatief is de organi-
satie van rondleidingen in het Muntgebouw 
gedurende de maanden september tot juni.  
Iedere zaterdag om 12 uur kan men zowel als 
individuele bezoeker of als groep eraan deel-
nemen. De aankomsthal, de brede eretrap, 
de bonbonnière op de eerste verdieping, de 
foyer met de vele spiegels, de koninklijke loge 
en de grote zaal tonen ons allemaal het pres-
tigieuze verleden en de uitstraling die het  
gebouw had op de Brusselse bevolking. Lange tijd 
werd de opera niet enkel als een kunsttempel  
gezien maar veeleer als een plaats waar het 
gewone sociale gebeuren plaatsvond. De kon-
ing en zijn entourage waren zich zeer bewust 
van hun koninklijke status en lieten zich met 
plezier bewonderen in hun overdadig versierde  
koninklijke loge. De burgerij op het parterre 
regelde er haar dagelijkse besognes: huwelijken 
werden bedisseld, verkopen van goederen en 
gronden werden bediscussieerd en de laatste 
roddels deden er de ronde. De opera stond, in 
tegenstelling tot nu, midden in het leven.
 Bij de rondleidingen worden ook de 

De Munt van buiten (foto door Tijl Vereenooghe)
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verkocht. Wie dan geen geroutineerde koopjesjager is, blijft beter uit de buurt.
 Al deze facetten van het reilen en zeilen van de Munt, evenals interviews, reportages 
en inleidende artikels, kan je terugvinden in het Monnaie Munt Magazine (MMM), dat je een 
heel operaseizoen lang kan ontvangen voor de prijs van 7 euro. Ik zou zeggen, pak je op en 
kom eens een keertje op bezoek in de Brusselse Muntschouwburg en geniet er van een 
dagje “Brusselen”.

toneelmachinerieën van vroeger en nu bezich-
tigd. Hier gaat een wondere wereld open van 
oude, uit hout vervaardigde toneelmachiner-
ieën, van computergestuurde bedieningssyste-
men en van ultra moderne liftsystemen. Dit is 
de wereld van de architecten en de machinisten 
die ervoor moeten zorgen dat operavoorstel-
lingen technisch vlekkeloos kunnen verlopen.

“Brusselen”
Een exclusiviteit, alleen voor individuele be-
zoekers weggelegd, is een bezoek aan de kos-
tuumateliers. Vooral vrouwelijke bezoekers zijn 
er dol op. Zo kunnen ze al op voorhand een 
keuze maken uit de exclusieve kledingstukken 
die geregeld door de Munt publiek worden 

Het Oerol festival, dat ieder 
voorjaar wordt gehouden 
verspreid over talloze locaties 

op Terschelling, heeft sinds 2003 ook opera op 

het programma staan. Zo speelde de Nationale 

Reisopera in 2009 Robinson Crusoë in een zandop-

graving. Het was een opera in de openlucht, zoals 

zo veel voorstellingen tijdens het festival. Terwijl 

de wind door je haar waait en met duinen en de 

zee op de achtergrond naar een operavoorstelling 

kijken, lijkt je dat iets? Wat er in 2010 op het pro-

gramma staat is nog niet bekend, maar het wordt 

ongetwijfeld weer een operavoorstelling op een 

bijzondere locatie. 

Op www.oerol.nl vind je de programmering van 

het komende festival zodra die bekend is. 

De Vlaamse opera heeft het initiatief Opera.Explorer in leven geroepen om voor jongeren de drempel naar opera te verlagen. “Opera is van iedereen”, zo luidt hun motto. In hun zalen in Gent en Antwerpen zie je dus niet enkel voorstellingen voor volwassenen, maar ook producties speciaal gemaakt voor jongeren zoals The Rage of Life. Bovendien is het bij sommige voorstellingen mogelijk om na afloop een kijkje achter de schermen te nemen en een praatje te maken met de zangers, musici, dramaturgen en dirigent van de voorstelling. Het verhaal The Rage of Life gaat over de 18-jarige Leif, die te horen krijgt dat zijn grote liefde overleden is. Hij reageert onaangedaan en gaat op zoek naar haar omdat hij er zeker van is dat ze nog leeft. Op ‘hun plek’, bij de monding van de rivier vindt hij haar. Maar ze is anders dan anders en wil er voorgoed vandoor gaan. 
Wil jij weten hoe dit verhaal afloopt, kijk dan voor speeldata op 
www.opera-explorer.be/opera_explorer_home.orb.



Sommigen krijgen het operaleven van huis 

uit mee, andere komen per toeval bij een 

voorstelling terecht. Op deze pagina lees 

je een aantal reacties van jongeren op de 

vraag of zij wel eens een opera bezocht 

hebben en wat ze er van vonden. Wie weet 

herken jij jezelf er in terug, stel je jouw 

mening over opera’s bij, word je nieuws-

gierig naar de operawereld of juist helemaal 

niet.

OPERA-EXPERIENCES

de collages op deze 
pagina’s zijn van 
Valentino Monticello

Butterfly (14)

Ik hou van opera en klassieke muziek, 

maar net zoveel van top-40 en jazz, 

zoals Jamie Cullum. Samen met mijn 

moeder ben ik nu twee keer naar een 

opera geweest, dat waren opera’s van 

Mozart, en dat vond ik

echt leuk, vooral de vogelvanger! Ik ga 

in december weer naar de opera - en 

ook naar het ballet, trouwens - en 

daar heb ik nu al veel zin in!

Biancavia (16)
Ik ben al vaker naar musicals geweest en ga binnenkort naar Madama Butterfly in het  Nieuwe Luxortheater in Rotterdam. Mijn moeder
is ooit, dertig jaar geleden, toen ze bij een  vriendin in Polen was naar deze opera ge-weest. Ze was er altijd lyrisch over en nu zag ik dat het dus in Rotterdam gespeeld werd, dus heb ik haar twee kaartjes voor Moederdag en tegelijk haar verjaardag gegeven (en ik ga mee natuurlijk). Ik ben nog nooit naar een echte operavoorstelling geweest, dus ik ben heel benieuwd hoe ik het ga vinden!



Marloes (17)

Ik ben nog nooit naar een echte opera gew-

eest, maar heb er wel een paar op DVD voor 

mijn verjaardag gekregen van mijn opa en oma. 

Die heb ik allemaal een keer bekeken en ik 

vond het best interessant, omdat de verhalen 

wel spannend zijn. Meestal snap ik niets van 

klassieke muziek, vooral zo’n pianoconcert 

klinkt echt alsof iemand zomaar op de 

piano aan het raggen is, toch? Maar opera gaat 

ergens over, over de liefde, meestal, en dan 

kan ik me helemaal inleven. Ik denk dat ik nog 

wel een keer naar een live opera ga, maar dan 

moeten er niet alleen maar bejaarden in de 

zaal zitten!

Caroline (18)Toen ik stage liep in Noorwegen ben ik daar naar de opera geweest. Het heette: Poppea’s kroning. Het was echt heel gaaf! Wel een apart verhaal, met veel rood bessensap zullen we maar zeggen.. maar goed.. De muziek was heel mooi en er werd prachtig gezongen! In de stoel voor je zat er een klein schermpje en dan kon je zelf kiezen of je Noors of Engels wilde, en dan werd de Italiaans gezongen tekst vertaald, dus kon je lezen waar ze over zongen! Erg handig!
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Een operavoorstelling meemaken is een hele belevenis: je ziet mensen acteren en zingen, 
je hoort het orkest en het podium ziet er dankzij de decors en kostuums mooi uit. Aan al 
deze aspecten gaat een lang proces vooraf van uitzoeken, nadenken, keuzes maken en deze 
weer bijschaven. Hoe moet de muziek uitgevoerd worden, hoe beweegt de operazanger(es) 
zich over het podium en welke kleuren krijgen de kostuums? Over deze en nog vele andere 
zaken wordt grondig nagedacht om tot een correcte voorstelling te komen die jou weet te 
raken.
 Het plot ligt weliswaar vast in het libretto maar over bijvoorbeeld de uitvoering van 
de muziek en de kostuumkeuze valt te twisten. Vroeger waren de librettist en de componist 
betrokken bij de totstandkoming van een operaproductie. In andere gevallen was de dirigent 
verantwoordelijk voor het maken van deze keuzes. Maar het kwam steeds minder vaak voor 
dat de uitvoerders geïnstrueerd konden worden door de maker van de opera, omdat deze 
bijvoorbeeld overleden was of te ver weg woonde. 

Gele tulpen of rode rozen?
Daarnaast kwamen er steeds meer operagezelschappen die allemaal hun eigen inter- 
pretatie van een verhaal wilden tonen. Ieder libretto en iedere compositie kan je op diverse 
manieren lezen en het is aan de uitvoerders om bepaalde verhaallijnen of lagen er meer uit 
te lichten dan andere. Dit interpreteren is de taak van de regisseur, die hieraan een zware 
kluif heeft. Om dit te illustreren geef ik je een zelfverzonnen voorbeeld. Stel dat er in het 
scenario staat: “Vera komt met een bos bloemen het podium opgelopen,” dan kun je over 
de interpretatie van alle elementen discussiëren:

Vera: Hoe is Vera gekleed en hoe zitten 
haar haren, verward, netjes, slordig, speels?

Bloemen: Rozen, tulpen, madeliefjes, een 
boeket met verschillende bloemen? Welke 
kleur bloemen? Rood, geel, wit? Iedere 
kleur associëren we onbewust met een 
symbolische betekenis, die misschien moet 
passen bij het verhaal.

Hoe houdt Vera de bloemen vast? Zorg-
vuldig, of misschien juist stevig onder haar 
arm geklemd?

Podium: Waar komt Vera het podium 
opgelopen? En naar welk punt loopt ze 
toe?

Lopen: Hoe loopt Vera het podium op, 
vastberaden, aarzelend, vrolijk, boos?

Iedere operaproductie wordt tot in de puntjes uitgedacht. Dramaturgen spelen hierin een belangrijke rol 
door het verzamelen van achtergrondinformatie en het beoordelen van de voorstelling in diverse stadia.

KRITISCHE LEZER EN KIJKERDoor Imke Vermeulen
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betrokken. Nadat hij het libretto heeft gelezen verdiept hij zich in de tekst en de diverse 
thema’s die in het verhaal aan bod komen, bijvoorbeeld liefde, oorlog en de dood. Door 
grondig tussen de regels door te lezen kun je ontdekken wat de librettist of componist in 
gedachten had toen hij het werk schreef. Ook de geschiedenis van de totstandkoming van 
het werk kan hiervoor van belang zijn. Zo staat in het libretto van de opera Das Rheingold 
van Wagner dat de Rijn van rechts naar links stroomt. Hieruit maakt de dramaturg op dat 
het verhaal zich op dat moment ten westen van de Rijn afspeelt. Deze en vele andere bev-
indingen deelt hij met de regisseur die hierop zijn decor en regie kan aanpassen. 
 Naast zijn rol als informatieverschaffer denkt de dramaturg mee met de regisseur 
over de enscenering, de kostuums, het licht en geluid en nog vele andere zaken. Bij een deel 
van de repetities kijkt de dramaturg vanuit de zaal mee en vervolgens bespreekt hij zijn  
ervaringen als “publiek” met de regisseur. Dit heeft als eerste voordeel dat er af en toe ie-
mand met een frisse blik de productie beoordeelt, want de regisseur is er continu mee bezig 
en kan daardoor moeilijker afstand nemen van het geheel. Daarnaast kent de dramaturg het 
doorsnee publiek dat naar zijn operagebouw komt en weet hij ongeveer wat hun verwach-
tingen zijn. De regisseur danst niet naar de pijpen van het publiek, maar kan wel rekening 
houden met zijn luisteraars om zijn productie te doen slagen. 

Nu vraag je je misschien af waarom dit zo  
belangrijk is. In de eerste plaats gaat er om 
dat het verhaal van de opera jou moet over-
tuigen. Wanneer Vera met een bos gele tulpen 
stevig onder haar arm geklemd het podium op 
stampt, verwacht je niet dat ze onderweg is 
naar haar geliefde. Maar een opera moet niet 
alleen overtuigend zijn, hij moet ook kloppen. 
Zo zijn tulpen niet overal ter wereld makkelijk 
verkrijgbaar en zou het onlogisch zijn als Vera 
in de tropen tulpen aanbiedt aan haar geliefde.

Lezen, interpreteren, mening geven
Om ervoor te zorgen dat de regisseur de juiste 
keuzes maakt en er niet alleen voor staat, wordt 
hij ondersteund door een dramaturg. Deze 
functie komt oorspronkelijk uit de toneel- 
wereld, maar werd later ook bij de opera 
toe-gepast. Een dramaturg is bij de gehele  
totstandkoming van een operaproductie  

Een achttiende-eeuwse operarepetitie op een schilderij van
Marco Ricci (1709)

Twee eenentwintigste-eeuwse operarepetities
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Klaus Bertisch
De Nederlandse Opera in Amsterdam heeft een eigen dramaturg in huis, Klaus Bertisch, 
met wie wij begin oktober een inspirerend gesprek hadden. Als kind ging hij met zijn school-
klas naar een operavoorstelling, maar dat was geen succeservaring. Vele jaren later ging hij 
tijdens zijn studententijd nogmaals naar de opera, al was dit in eerste instantie vanwege 
interesse voor film. Deze traditionele opera-uitvoering raakte hem zodanig dat hij zich in de 
operawereld ging verdiepen en er uiteindelijk ook werkzaam in werd. 
 De recent uitgevoerde opera After life was voor Klaus Bertisch een andere  
productie dan anders, omdat dit één van de relatief zeldzame voorbeelden betreft van een 
opera geschreven door een componist die nog leeft. We vroegen Bertisch in hoeverre hij 

maken. Ik weet zeker dat jij bij je eerstvolgende 
operabezoek extra kritisch kijkt naar alle de-
tails om te zien of er wel goed over nagedacht 
is!

nog invloed heeft gehad op deze oper-
aproductie, gezien het feit dat de com-
ponist tevens de regisseur was. Je zou 
verwachten dat Bertisch dan weinig in 
te brengen heeft, omdat de regisseur 
exact weet welk beeld de componist 
voor ogen had. Dit bleek echter niet het 
geval. Net als bij andere producties gaf 
hij vorm aan iets dat al bestond. En net 
als altijd weet de regisseur zijn mening 
niet altijd te waarderen en daarom doet 
hij er soms wel iets mee en soms niet. 

Boeiend Beroep
Het is een spannend en afwisselend  
beroep, dramaturg. Hij leest en leert veel 
over de achtergronden van opera’s, hij 
werkt direct samen met de regisseur en 
is zodoende nauw betrokken bij de tot-
standkoming van een opera. Bovendien 
is hij de eerste toeschouwer, hij beleeft 
de echte première al lang voordat jij de 
zaal de zaal betreedt om een goede en 
overtuigende operavoorstelling mee te 

Klaus Bertisch (foto door Marco Borggreve)

Iedereen kent het verhaal van Hans 

en Grietje. Maar de opera van Hum-

perdinck gebaseerd op dit sprookje 

heb je vast nog niet gezien. Opera 

Zuid treedt met deze opera ge-

lukkig niet alleen in het zuiden van 

het land op, ook in bijvoorbeeld 
Groningen kun je naar deze productie gaan kijken. 

Ondanks dat de opera in het Duits wordt gezongen, kun 

je het verhaal gemakkelijk volgen en er is Nederlandse 

boventiteling. Over de inhoud van het verhaal hoef ik je 

niets te vertellen denk ik, maar deze operavariant van 

het klassieke sprookje biedt je veel meer dan enkel een 

verhaal!

De première vindt 26 februari 2010 in Maastricht plaats. 

Kijk voor de overige speeldata en theaters op 

www.operazuid.nl 
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Lay-out naar een origineel ontwerp van Charlotte Femke - charlottefemke.nl

Bij de samenstelling van dit tijdschrift hebben de makers getracht alle  
rechthebbenden te achterhalen. Diegenen die desondanks menen rechten 
te kunnen doen gelden, worden verzocht contact met ons op te nemen om 
alsnog in een regeling te voorzien.

De 27-jarige Pieter Perquin, beter bekend als Perquisite, won dit jaar een Gouden Kalf voor beste filmmuziek. Voor de film  
Carmen van het Noorden schreef hij voor het eerst van 

zijn leven filmmuziek en hij heeft er talent voor, zo blijkt 

wel. Nu vraag je je misschien af wat deze film in een katern 

over opera doet. Carmen is een beroemde opera geschre-

ven door George Bizet in de tweede helft van de 19e 
eeuw naar een novelle van Prosper Mérimée. De film Car-

men van het Noorden is geïnspireerd op deze werken èn op 

een eerdere film uit 1919 met bijna dezelfde titel, namelijk 

Een Carmen van het Noorden. Carmen wordt gespeeld door 

Sanguita Akkrum. Zij acteert niet alleen, maar zingt ook 

door haar zelf geschreven nummers in de film. Dus mis-

schien heeft de film toch meer weg van opera dan je denkt.www.carmenvanhetnoorden.nl 

De Nationale Reisopera heeft een 

uitgebreid educatieprogramma, waar-

bij het mogelijk is om met je klas een 

bezoek te brengen aan een generale 

nale Reisopera heet niet voor niets zo: ze 

reizen met hun voorstellingen door het 

hele land en komen dus ongetwijfeld ook 

bij jou in de buurt!

www.nationalereisopera.nl 

repetitie of een voorstelling. Ook kun je gezamenlijk 

een rondleiding achter de schermen krijgen. Om je op 

dit alles goed voor te bereiden hebben ze een pakket 

met diverse opdrachten en activiteiten samengesteld. 

Er is zelfs een kijk- en luisterwijzer die een handleiding 

vormt bij het kijken naar een opera, zodat je niet over-

weldigd wordt door alle indrukken en niet weet waar 

je moet kijken. Doen ze op jouw school niet mee aan 

dit project, dan kun je altijd nog op de website van de 

Nationale Reisopera kijken. 

De voorstellingen van de Nationale reisopera zijn 

niet speciaal gericht op jongeren, maar dat maakt hun 

producties niet minder interessant. Zo staat in maart 

en april 2010 de opera La Cenerentola op het pro-

gramma, Rossini’s versie van het sprookje van Asse-

poester met Tania Kross in de hoofdrol. En de Natio-




