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“Twee vrouwen 
hunkeren naar liefde.

De ene wil haar 
minnaar terug, de

andere gaat vreemd.”
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La voix humaine is een Franstalige opera voor sopraan en orkest in 
één bedrijf, gecomponeerd door Francis Poulenc (1899 - 1963) in 
1958. Het werk is gebaseerd op het gelijknamige toneelstuk van 
Jean Cocteau uit 1930 (1889 - 1963).

Wereldpremière 
De opera ging in première op 6 februari 1959 in de Opéra-Comique 
in Parijs. 

L’heure espagnole is een opera in één bedrijf uit 1911, met muziek 
van Maurice Ravel (1875-1937) op een Frans libretto van Franc-
Nohain (1872-1934), gebaseerd op Franc-Nohains toneelstuk uit 
1904 met dezelfde naam. 

Wereldpremière 
De opera werd voor het eerst uitgevoerd in de Opéra-Comique in 
Parijs op 19 mei 1911. Opera Zuid voert de opera uit in de bewerking 
voor kamerorkest van Klaus Simon (2013).

La Voix Humaine/ L’Heure Espagnole is een coproductie van Opera 
Zuid met NOF - Nouvel Opéra Fribourg en zal worden uitgevoerd in 
het Frans met Nederlandse Ondertitels.
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“Elle” (zij) is alleen in haar appartement, wachtend 
op telefoon van haar ex-geliefde. De relatie is pas 
kortgeleden beëindigd. Enkele ongewenste 
telefoontjes komen binnen alvorens ze haar 
ex-geliefde aan de lijn krijgt. Ze spreken over de 
afgelopen dagen, maar al snel blijkt dat ze haar ware 
emoties verbergt. Ze probeert de schijn hoog te 
houden als ze hem vraagt zijn spullen te komen 
halen. Ze spreken over het eerdere geluk, en haar 
acceptatie van zijn nieuwe relatie. 

Hun conversatie wordt vermoeilijkt door 
onderbrekingen. Ze probeert te achterhalen waar 
haar ex zich bevindt, en als ze zijn vaste lijn belt is hij 
niet thuis. Dit bevestigt haar vermoeden dat hij al is 
ingetrokken bij zijn andere minnares. Als ze dan weer 
haar ex aan de lijn krijgt probeert ze haar kalmte en 
rust te bewaren, totdat ze haar eigen leugens niet 
meer kan volhouden en breekt. Ze geeft toe dat ze 
gisteravond een zelfmoordpoging heeft gedaan maar 
dat de dokter er op tijd bij was.

Naarmate het gesprek vordert, zijn er meer en meer 
onderbrekingen en realiseert zij zich dat hij zijn leven 
weer heeft opgepakt en haar heeft achtergelaten 
met al haar emoties. Haar angst en gelatenheid 
groeien. Nog eenmaal bekent ze haar liefde en 
vraagt hem dan snel de lijn te verbreken.

LA VOIX 
HUMAINE 
De menselijke stem

L’HEURE 
ESPAGNOLE
Het Spaanse uurtje

De uurwerkmaker Torquemada is druk in de weer in 
zijn winkel als Ramiro, de pakketbezorger, zijn kapotte 
horloge langsbrengt. Het horloge moet gemaakt worden, 
want zonder het erfstuk kan Ramiro zijn werk niet doen. 
Omdat het donderdag is moet Torquemada zich echter 
bekommeren over de stadsklokken, en dus moet Ramiro 
wachten. Ramiro is zich er niet van bewust dat de vrouw 
des huizes, Concepción, op dit uur haar minnaars laat 
langs komen. Om Ramiro bezig te houden laat ze hem de 
grote klok uit de winkel naar haar slaapkamer brengen.

Concepión’s eerste minnaar, de jonge poëet en student 
Gonzalve, arriveert. Hij heeft echter meer interesse in 
het creëren van poëzie dan het bedrijven van de liefde. 
Als Ramiro terugkeert laat Concepción hem de klok weer 
terughalen, met als excuus dat ze zich vergist heeft. Dit 
geeft haar de kans om Gonzalve in de andere klok te 
verstoppen. Zonder het te weten tilt Ramiro de klok met 
Gonzalve naar Concepción’s slaapkamer. Tegelijkertijd 
meldt de volgende minnaar zich: Don Iñigo Gomez, de 
rijke bankdirecteur, en die besluit zich ook in een klok te 
verstoppen.  

Ondertussen mijmert Ramiro over zijn onwetendheid 
over vrouwen. Concepción probeert zich te redden met 
de twee minnaars. Tegelijkertijd sjouwt Ramiro met de 
klokken heen en weer, en op deze manier trekt hij steeds 
meer de aandacht van Concepción. 

Dan komt Torquemada terug van zijn werkzaamheden 
aan de stadsklokken. De twee minnaars zijn echter nog 
aanwezig, en om geen gezichtsverlies te lijden kopen 
beide heren een klok. Nu heeft Concepción geen klok 
meer, maar vertrouwt voortaan op Ramiro voor de tijd. 
Uiteindelijk zingen zij de moraal van het verhaal: er doet 
zich altijd een gelegenheid voor waar de liefde zich kan 
voltrekken, en dan is er altijd een Ramiro …

“Er doet zich altijd een 
gelegenheid voor waar de 
liefde zich kan voltrekken, en 
dan is er altijd een Ramiro...”



“Elle” (she) is alone in her apartment, waiting for a 
phone call from her ex-lover. They have only recently 
broken off their relationship. Several mistaken calls 
are received, but finally the ex-lover rings through.  
Elle recounts to him the events of her past evening 
and day, but she clearly conceals the emotional truth, 
she feigns a calm and collected veneer as she asks 
him if he would like to pick up his things - they speak 
about their past happiness, and her acceptance of his 
other relationships. 

Their conversation is riddled with interruptions and 
dropped connections. She attempts to find his 
whereabouts, but when she calls his home, she 
discovers he is not there. This confirms her 
suspicions that he has moved on with his other lover. 
When he calls again and reaches her, she keeps up 
the pretence of being fine, until despair and 
desperation overcome her and she confesses that 
she attempted suicide the night before, only saved 
by her doctor. 

The rest of the call continues with interruptions, and 
bit by bit, she pieces together the growing realisation 
that her lover has moved on and left her behind to 
deal with her emotional loss. Her anguish and 
resignation build until, in a final gesture, she says 
goodbye and expresses her love for him one last time 
and asks her friend to quickly end the connection.

LA VOIX 
HUMAINE

L’HEURE 
ESPAGNOLE

Clockmaker Torquemada is at work in his shop when 
Ramiro comes by to get his watch repaired to fulfill his 
duties with the city mail. Since it is Thursday, the day that 
Torquemada checks the city clocks, Ramiro has to wait 
until he returns. Ramiro is unaware that Torquemada’s 
wife, Concepción, always receives her lovers during her 
husband’s absence. In an attempt to get rid of Ramiro, 
she asks him to move a grandfather clock into 
her bedroom. 

Her first lover, the poet and  student Gonzalve arrives, and 
to Concepción’s dismay, he is inspired to make poetry not 
love. When Ramiro returns from the bedroom, she sends 
him upstairs again, with an excuse of choosing the wrong 
clock, and hides Gonzalve in a second clock. Ramiro 
obliges to carry her lover upstairs unseen. Don Iñigo, the 
banker second adorer of Concepción, arrives and also 
hides in the clock. When Ramiro returns, Concepción 
asks him to carry the clock with Gonzalve upstairs and 
accompanies him. 

Ramiro returns and is completely at a loss to explain the 
behaviour of women. As Concepción juggles the trysts 
with her two lovers, she creates a myriad of excuses and 
fabrications to make use of Ramiro’s brute strength, 
and he in turn obliges by carrying her hidden lovers up 
and down. Concepción is becoming impressed by the 
ease with which Ramiro carries the “heavy” clocks 
upstairs. 

Torquemada returns from his municipal duties. 
He discovers Gonzalve and Don Iñigo in their respective 
clocks and asks in amazement what they are doing. 
They claim to be inspecting the timepieces, and to save 
face, they each buy a clock. Concepción is now without 
any clock, but she chooses instead to wait for Ramiro to 
reappear when he orders the post. Finally, all sing the 
moral of the story: there is always an opportunity for love 
to thrive, espcially when there is a Ramiro. 

“There comes a time where 
love can unfold, and then 
there is always a Ramiro ...”





INTERVIEW 
BÉATRICE LACHAUSSÉE 
& KAREL DESEURE
Door Willem Bruls

Misschien willen jullie je eerst voorstellen?

Béatrice Lachaussée (Frankrijk): ‘Ik ben regisseur voor 
opera en vooral muziektheater, met de nadruk op muziek, 
want ik vind dat er in de muzikale vertaling van een tekst 
of een theaterstuk al heel veel drama schuilt. De theatrale 
stiltes en het ritme van de spraak zijn van zichzelf al 
muzikaal. Ook vind ik het interessant om buiten de 
grenzen van de klassieke muziek te kijken, zoals het 
publiek in de voorstelling van La voix humaine en 
L’heure espagnole zal ontdekken...Afgelopen jaar heb 
ik met componist Mathilde Wantenaar gewerkt aan de 
jeugdopera Een lied voor de maan. Het mooie was dat het 
een werk voor kinderen is, maar ook voor een volwassen 
publiek. Met de productie hier van Poulenc en Ravel gaat 
het om andere dingen, om verlangens en relaties. Dat 
lijkt allemaal veel realistischer maar er is zeker ook een 
dromerige component in La voix humaine en 
L’heure espagnole. Er zijn ook overeenkomsten tussen 
Het lied voor de maan en deze double-bill nu. Net als de 
Mol in de jeugdopera zoeken de karakters in onze twee 
opera’s naar echt menselijk en emotioneel contact en naar 
waarheid.’

Karel Deseure (België): ‘Ik ben de dirigent. In 2016 maakte 
ik mijn operadebuut bij Opera Zuid met La bohème. 
Daarna volgden Un ballo in maschera en A Quiet Place van 
Leonard Bernstein. Voordat ik mezelf verder introduceer 
wil ik zeggen dat ik het prachtig vind om met Béatrice 
samen te werken omdat ik voel dat zij het theater vanuit 
de muziek concipieert. Alles is muzikaal. Ze begrijpt waar 
mijn hart vol van is. Tégen de muziek regisseren kan ook 
heel krachtig zijn, maar in de stukken die we nu doen voel 
je de muzikale betekenis heel sterk. In La voix humaine 
bijvoorbeeld vertelt Poulencs muziek soms wat de tekst 
uitdrukt maar soms ook het tegenovergestelde en dan 
weet je eigenlijk dat de Vrouw (ELLE) in het stuk liegt 
of we horen wat ze diep van binnen denkt. Samen met 
sopraan Talar Dekrmanjian hebben we eerst intensief de 
tekst gelezen. Het stuk en de interpretatie zijn zo 
persoonlijk dat je bijna geen regie erop kunt leggen. 
Ook in L’heure espagnole van Ravel gaan muziek en tekst 
op een perfecte manier hand in hand. Toen ik L’heure 
espagnole voor de eerste keer hoorde, werd ik er meteen 
verliefd op. Ik had het geluk om Charles Dutoit te kunnen 
assisteren bij dit stuk. Hij is een van de beste dirigenten 
voor dit repertoire. In zijn partituur stonden 
aantekeningen van Ernest Ansermet, de dirigent die met 
Ravel zelf samenwerkte. Dutoit was heel precies in de 
ritmes, heel gedisciplineerd. Hij ontrafelde de muziek 
echt. Ravel hield heel erg van mechanische apparaten en 
automaten. Die kwaliteiten zitten ook in de partituur, en 
Dutoit kon dat in het orkest stem voor stem ontleden. 
Daarna voegde hij alles weer samen, zoals je de 
schoongemaakte onderdelen van een horloge weer in 
elkaar zet. Wat dan ontstaat was een echte eye-opener 
voor mij.’

Hoe is het voor jullie om een opera in 
corona-tijd op de planken te brengen?

BL: ‘Het is Opera Zuid die het allemaal voor ons heeft 
georganiseerd. *Er wordt in de repetitieruimte een 
livestream gemaakt van de voorstelling. Die wordt dan 
uitgezonden in theaters en cinema’s. We kunnen met 
maximaal dertig mensen aan de opera werken en 
uitvoeren. Dat zijn er straks 27, inclusief zangers, musici, 
dirigent en technische medewerkers. We zijn natuurlijk 
heel beperkt in de mogelijkheden en het is frustrerend om 
niet voor een volle zaal te kunnen spelen, maar het heeft 
ook de fantasie geprikkeld. We kunnen iets 
volledig nieuws uitproberen. Het was altijd al een droom 
van me om met film te werken en nu zijn er vijf camera’s 
die de voorstelling zullen registreren. Omdat de zangers 
een microfoon dragen, ben je vrijer om ze in de ruimte te 
laten bewegen, al moeten ze op toneel afstand van elkaar 
bewaren.’

KD: ‘In deze tijden zijn heel veel dingen geannuleerd en 
dat treft je ook persoonlijk. We leven inmiddels in een 
wereld waar het draait om wat níet meer mogelijk is. 
Het was heel bevrijdend om te ervaren dat Opera Zuid 
juist het tegenoverstelde deed: denken in mogelijkheden. 
Het is zowel praktisch als filosofisch een andere manier 
van tegen de dingen aankijken. We hebben weliswaar 
een kleiner orkest, maar we kunnen daardoor op een 
andere manier met orkestkleuren spelen. Veel artiesten 
zijn heel veerkrachtig in het omgaan met de beperkingen. 
Van L’heure espagnole spelen we een prachtige kleinere 
versie die gemaakt is door de Duitse componist Klaus 
Simon. Het is natuurlijk anders dan de originelen, maar 
wat je aan decibellen verliest, win je in intimiteit. Ofwel 
je doet helemaal niets, of je doet deze kleinere versies.’
 

“ Voor mij gaat het om 
opnieuw tot leven kunnen 
komen. Het is meer een 
identiteitscrisis ”

- Béatrice Lachaussée

* Door recente coronamaatregelen is dit gewijzigd naar een livestream op 14 
november om 20.00 uur. Deze zal in een later stadium in theaters en cinema’s 
worden vertoond.



Wat zijn het eigenlijk voor een stukken, de 
eenakters La voix humaine en L’heure 
espagnole? En wat hebben ze met elkaar te 
maken?

BL: ‘Er is zeker een sterke overeenkomst, al lijken ze 
nog zo verschillend. Centraal in beide staat het sterke 
verlangen naar iets dat als een gemis wordt ervaren. 
Dat schijnt het lot van ieder mens te zijn, haha. 
We zoeken altijd naar iets wat we niet hebben. In La voix 
humaine is het het laatste telefoongesprek van de Vrouw 
met haar liefdespartner, die net met haar gebroken heeft. 
De personages moeten noodgedwongen zoeken naar 
manieren om met dit gemis te leven. In L’heure espagnole 
zoekt een vrouw naar compensatie voor het gemis in haar 
huwelijksleven. Het is niet noodzakelijkerwijs een 
ongelukkig huwelijk en het gaat ook niet in de eerste 
plaats om het hebben van buitenechtelijke affaires. 
Voor mij gaat het om opnieuw tot leven kunnen komen. 
Het is meer een identiteitscrisis. De vrouw, Concepción, 
is op zoek naar wie ze is en wat ze eigenlijk wil. Al die 
mannen om haar heen staan voor bepaalde kwaliteiten. 
Aan het slot kiest ze eigenlijk voor de meest eenvoudige. 
Het is een speelse en komische opera, maar er liggen 
diepere lagen onder verborgen. Zeker geen Spaanse 
folklore of zoiets.’
KD: ‘Daar ben ik het mee eens. L’heure espagnole is ook 
een comic relief na La voix humaine. Maar de muziek 
van Ravel heeft altijd een schaduwzijde. De personages 
van L’heure espagnole zijn een soort archetypen en het 
is allerminst slechts een opera buffa, zoals Ravel het zelf 
noemde. De stukken balanceren naast elkaar en 
beïnvloeden elkaar.’
BL: ‘Ik heb in 2016 L’heure espagnole al eens 
geënsceneerd, samen met Ravels andere eenakter, 
L’enfant et les sortilèges (Het kind en de betoveringen). 

Mijn link was toen de volgende: de angst en de onaan-
gepastheid van het Kind komen voort uit de verstoorde 
liefdesverhouding van de ouders in L’heure espagnole. 
Maar nu heb ik een geheel nieuwe versie gemaakt. We 
volgen hier het parcours van de vrouw in La voix humaine 
naar de vrouw in L’heure espagnole, naar een onafhanke-
lijker en meer vrijgevochten iemand.’

Ravel staat bekend als een Zwitserse 
uurwerkmaker. In L’heure espagnole zitten 
talloze klokken en mechanismen. Zijn de 
personages niet ook een soort klokken, die 
tikken zoals de natuur dat ingeeft? In La voix 
humaine is het de telefoon. We leven nu in 
een technische social media wereld. Hoe zien 
we dat terug op toneel?

KD: ‘Ravel is inderdaad geïnteresseerd in automaten en 
zo. Ja, de personages lijken gevangen te zitten in hun 
eigen gewoontes. Maar Ravel ziet ook de schoonheid 
in de techniek. Toen hij Nederland bezocht, was hij diep 
onder de indruk van de talloze windmolens rondom 
Alkmaar. Hij hoorde niet veel later letterlijk muziek in de 
staalfabrieken in het Ruhr-gebied. Dat absorbeerde hij 
allemaal.’
BL: ‘De Boléro is zelfs geschreven met het idee van een 
fabriek als basis, om het mechanische te beklemtonen!’
KD: ‘Ja! Het is inmiddels een dilemma om te leven met 
de techniek van de sociale media. Met het veelvuldige 
gebruik van algoritmes is het de vraag of we nog 
handelen uit vrije wil of gemanipuleerd worden. De 
computer denkt voor je. En in La voix humaine leidt de 
techniek, de telefoon, duidelijk weg van de menselijkheid.’



BL: ‘In zijn huis in Monfort-L’Amaury buiten Parijs, waar 
Ravel vanaf de jaren twintig leefde, had hij al een telefoon. 
Hij wilde alleen leven maar ook sociale contacten 
onderhouden. Er was zelfs een speciale telefoonkamer. 
Het is dus allebei: enerzijds kun je allerlei contacten 
blijven onderhouden. Maar het schept ook afstand. Toen 
Poulenc La voix humaine schreef, bestonden er nog 
steeds telefooncentrales waar vrouwelijke medewerkers 
je handmatig moesten doorverbinden naar het gewenste 
nummer. Ik vond het belangrijk om dat naar onze tijd te 
vertalen en te verbinden met onze eigen obsessie voor de 
mobiele telefoon. We worden helemaal gek als de 
verbinding verbroken wordt. 
En dan al die Whatsapp-gesprekken en al die online 
Zoom-gesprekken die we vanwege corona hebben. 
De techniek is dus aangepast in onze uitvoering. De gsm 
is als een verlengstuk van je lichaam, bijna letterlijk een 
‘handy’, een deel van je hand. De klokken in L’heure 
espagnole verbeelden natuurlijk een deel van ons 
innerlijk. We kunnen denken aan de biologische klok van 
een vrouw, maar ook meer psychologisch: hoe “tikken” 
we eigenlijk...? We hebben allemaal ons verleden. Het 
stuk is ook heel grappig, zoiets als de vliegwielen waar 
Charlie Chaplin in Modern Times in verzeild raakte. En het 
heeft iets heel sensueels, de grote liefde voor de 
mechanismen en de kleine details is hoorbaar.’

KD: ‘Absoluut! De tekst van La voix humaine, geschreven 
door Jean Cocteau, is al bijna honderd jaar oud en toch 
voel ik me er sterk mee verbonden. Hij is op geen 
enkele manier verouderd. Ik herken ook allerlei situaties. 
Zoals Béatrice al zei, we zijn technisch enorm 
geavanceerd wat communicatie betreft, maar hoe vaak 
zitten we niet voor een beeldscherm en roepen “Hallo, 
hallo, hoor je me nu? Zie je me nu?” Ook wat de liefde 
betreft zijn we niet zo heel veel veranderd.’

Er zijn heel wat relaties op Whatsapp 
beëindigd...

BL: ‘Ja, met een telefoon spreken we tegen een 
onzichtbaar iemand. In La voix humaine heb je vaak de 
indruk dat de Vrouw tegen een spiegel praat, in de leegte 
eigenlijk. Technologie kan ook tiranniek zijn. Je moet altijd 
bereikbaar zijn. Door steeds in contact te moeten staan 
met de buitenwereld raak je de verbinding met jezelf 
kwijt. De Vrouw gaf alles voor haar liefde en ze offerde 
veel op. Ze is zichzelf helemaal vergeten en dan is het 
zaak weer een nieuwe verbinding te vinden. Als aan het 
einde van het stuk voor de laatste keer de verbinding 
verbroken wordt, sterft de verhouding. Vaak eindigt 
het stuk met een zelfmoord en het klopt dat een deel 
van haarzelf gestorven is en misschien wil ze ook wel 
doodgaan. Maar ze pleegt geen zelfmoord. Er moet iets 
sterven om ruimte maken voor iets anders.’
KD: ‘Ze zegt ook zelf: “We hoefden maar naar elkaar te 
kijken en we begrepen elkaar.” En dan die eenzaamheid 
van de geïsoleerde telefoonlijn. Dat is zo wreed: ze heeft 
contact maar er is een onmogelijkheid tot echt menselijk 
contact.’
BL: ‘Poulenc zei zelf: “De Vrouw, dat ben ik.” Het is een 
universele geschiedenis. De menselijke stemmen 
communiceren op een horizontaal niveau als we met 
elkaar praten. Maar voor Poulenc, als katholiek en 
homoseksueel componist, zal misschien ook de verticale 
verbinding een rol hebben gespeeld, de stem van boven... 
Grappig genoeg is dat bij Ravel een beetje omgekeerd. 
Er zit een enigszins kritische antiklerikale toon in het stuk. 
De echtgenoot heet Torquemada. 

“ In elke zin zit een 
seksuele verwijzing of 
ondertoon, soms duidelijk 
en expliciet, soms subtiel en 
verborgen. ”

- Karel Deseure

Dat was ook de naam van de belangrijkste 
groot-inquisiteur in Spanje, die alle religieuze vervolgingen 
in gang zette. Zijn vrouw heet Concepción, degene die 
leven schenkt! Maar haar seksuele leven is niet gericht op 
het krijgen van kinderen. Dat was enorm provocatief voor 
de jaren rond 1910. De directeur van het theater 
twijfelde of hij het stuk moest uitvoeren, want wat 
zouden de moeders wel niet denken die met hun dochters 
naar de opera komen? L’heure espagnole had de reputatie 
van een pornografische opera, en elk woord in de tekst 
heeft een dubbele betekenis...’
KD: ‘In elke zin zit een seksuele verwijzing of ondertoon, 
soms duidelijk en expliciet, soms subtiel en verborgen. 
Maar Ravel had smaak, dus het wordt nooit platvloers of 
banaal. Er zijn mensen die hem amuzikaal en koud 
noemen. Dat kan ik echt niet begrijpen. In al zijn stukken 
voel ik een bepaalde gloed, ook in L’heure espagnole.’

De partij van Elle (de Vrouw) en die van 
Concepción worden respectievelijk gezongen 
door Talar Dekrmanjian en Romie Estèves. 
Wat brengen zij mee naar deze productie?

KD: ‘Het zijn beide heel intelligente solisten. Talar is een 
ideale Vrouw, gevoelig, sterk, intuïtief en zij heeft een 
uitgesproken visie op bijna elk woord dat ze moet zingen. 
Ik hou ervan als zangers je als dirigent iets geven dat je 
uitdaagt, dat je tot nadenken aanzet. Romie is alleen al als 
type uitstekend voor de rol van Concepción. Zij is in 
L’heure espagnole een deel van het geheel, want er zijn 
ook nog vier mannenrollen. Ze heeft een enorm 
temperament en ze is eveneens een sterke vrouw.’
BL: ‘We hebben met het hele team de opera’s voorbereid, 
samen de libretto’s gelezen en erover gediscussieerd. 
We hebben de personages geanalyseerd. Talar heeft een 
natuurlijke diepte. Wat bij Romie zo mooi is, is dat zij haar 
karakter en haar intelligentie heel naturel kan vertalen in 
haar bewegingen. Ik hou ervan te werken met een 
zangeres die ook kan dansen. We zoeken naar 
betekenis, we proberen clichés te vermijden, zoals de 
Spaanse couleur locale.’
KD: ‘Het is altijd een muzikale uitdaging om in een 
komische rol ook oprecht te zijn. Door komisch te acteren 
kun je al snel de zeggingskracht te niet doen. We streven 
naar oprechtheid, en dan wordt het pas echt grappig!’





De Belgische dirigent Karel Deseure is van huis uit fluitist. 
Hij studeerde directie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij 
Jac van Steen en Kenneth Montgomery. Sinds 2013 is hij bezig aan een 
opmerkelijke carrière die hem in korte tijd bij vele orkesten en 
gezelschappen in België, Nederland en daarbuiten heeft gebracht. 
Onder meer bij het Antwerp Symphony Orchestra, Brussels 
Philharmonic, l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, Het Gelders 
Orkest, het Residentie Orkest, het Orkest van het Oosten en het 
Luzerner Symponieorchester. Hij assisteerde Valery Gergiev bij het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest en Mark Elder en Daniele Gatti bij 
het Koninklijk Concertgebouworkest. Tussen 2013 en 2015 was hij 
assistent-dirigent bij het Radio Philharmonisch Orkest. In 2016 
debuteerde hij bij Opera Zuid met La bohème van Giacomo Puccini. In 
2018 was hij betrokken bij de in het oog springende productie van 
A Quiet Place van Leonard Bernstein en werkte hij samen met de Dutch 
National Opera Academy in een uitvoering van Benjamin Brittens The 
Rape of Lucretia. In de komende seizoenen staan debuten gepland bij 
Opera Vlaanderen en de Nederlandse Reisopera.

KAREL DESEURE
Dirigent

De Frans-Duitse regisseur Béatrice Lachaussée werd geboren in Parijs 
en studeerde filosofie aan de Sorbonne, voordat ze afstudeerde in 
Operaregie aan de Universiteit voor Muziek en Podiumkunsten in 
Wenen. Ze werkte als stagiair bij gerenommeerde Europese 
operahuizen zoals Theater an der Wien, Wiener Staatsoper en De 
Munt en assisteerde regisseurs als Olivier Py, Carlos Wagner, Christof 
Loy, Andrea Breth, Jérôme Deschamps en Torsten Fischer. 
Ze studeerde in 2012 af met haar regie van Dido en Aeneas van Henry 
Purcell.

Voor 2020 is ze uitgenodigd om La voix humaine/ l’heure espagnole 
op te voeren voor Opera Zuid en NOF - Nouvel Opéra Fribourg en La 
Cenerentola in Theater Osnabrück. Ze zal voor het eerst tijdens Opera 
Forward Festival 2021 in Amsterdam een jeugdopera regisseren van 
Mathilde Wantenaar gebaseerd op Toon Tellegens boek: Een lied voor 
de maan. Deze productie maakt deel uit van het Europese programma 
voor jonge artiesten van ENOA (European network of opera academies) 
en zal op tournee gaan in Nederland. De productie zal ook gespeeld 
worden in Théâtre Royal in Mons, De Munt in Brussel en tijdens het 
Festival d’Aix-en-Provence.

BÉATRICE LACHAUSSÉE
Regisseur

BIOGRAFIEËN



Auteur en dramaturg Willem Bruls voltooide zijn studies Letteren en 
Kunstgeschiedenis in 1990 in Amsterdam. Als schrijver over muziek en 
theater schreef hij diverse boeken, waaronder een studie over 
Wagners Ring-cyclus en over Oriëntalisme in de opera. In 2009 
werden zijn verzamelde essays over muziek en theater uitgegeven. Als 
dramaturg werkte hij aan Il rè pastore, Die Entführung aus dem Serail, 
Pique Dame, Werther, Prince Igor and Xerse. Met Pierre Audi 
realiseerde hij La Juive, Partenope, Orlando furioso, Médée en Tristan 
und Isolde. Samen met choreograaf Krzysztof Pastor maakte hij ballet-
adaptaties van Shéhérazade, Romeo and Juliet en The Tempest. Bruls is 
adviseur opera voor de Raad voor Cultuur in Nederland.

WILLEM BRULS
Dramaturg

Amber Vandenhoeck studeerde Scenografie aan de 
Koninklijke Academie van Antwerpen. In 2009 begon ze als toerend 
lichttechnicus voor dansgezelschap Peeping Tom. Al gauw werkte 
ze ook mee aan het vormgeven van hun surrealistische decors. Ze 
ontwierp mee aan A Louer, Vader, Moeder en Kind. Het intensieve, 
internationale toeren met eigen decors bleek een ideale leerschool. 
Na een tijdje ontstonden er steeds meer samenwerkingen met andere 
theatermakers. Zo maakte ze met David Marton een bewerking van 
de roman On the Road voor Münchner Kammerspiele. Ze is een vaste 
partner voor beginnende artiesten als Sabine Molenaar (Sandman 
Dance) en Romie Estèves (Cie. La Marginaire). Ze ontwierp ook voor 
Theater Malpertuis, Post uit Hesdalen en Nada Gambier en recent voor 
GOUD! voor Opera Zuid en De Nationale Opera.

AMBER VANDENHOECK
Scenografie

Jorine van Beek is een internationaal opererend kostuumontwerper. 
Haar werk omvat de werelden van dans, theater, film, kunst en opera. 
Ze studeerde aan de Kunstacademie in Maastricht en aan de 
Wimbledon School of Arts in Londen. Ze ontwierp de kostuums voor 
verschillende operahuizen, zoals De Bayrische Staatsoper, Oper 
Leipzig, Theater an der Wien, Israeli Opera, Staatsoper Hannover 
en Opera National de Paris. In 2006 brak ze voor het eerst door als 
kostuum-
ontwerpster. Ze kreeg de Edmund Hustinxprijs voor Schone Kunsten. 
In 2017 werden haar kostuums van De Parelvissers genomineerd voor 
The Goldene Schikaneder. De kostuums ontworpen door Jorine van 
Beek hebben altijd een verfijnde karakteristieke theatraliteit die 

JORINE VAN BEEK
Kostuums

Auteur en dramaturg Willem Bruls voltooide zijn studies Letteren en 
Kunstgeschiedenis in 1990 in Amsterdam. Als schrijver over muziek en 
theater schreef hij diverse boeken, waaronder een studie over 
Wagners Ring-cyclus en over Oriëntalisme in de opera. In 2009 
werden zijn verzamelde essays over muziek en theater uitgegeven. 
Als dramaturg werkte hij aan Il re pastore, Die Entführung aus dem 
Serail, Pique Dame, Werther, Prins Igor en Serse. Met Pierre Audi 
realiseerde hij La Juive, Partenope, Orlando furioso, Médée en Tristan 
und Isolde. Samen met choreograaf Krzysztof Pastor maakte hij ballet-
adaptaties van Shéhérazade, Romeo and Juliet en The Tempest. 

WILLEM BRULS
Dramaturg

Amber Vandenhoeck studeerde Scenografie aan de 
Koninklijke Academie van Antwerpen. In 2009 begon ze als toerend 
lichttechnicus voor dansgezelschap Peeping Tom. Al gauw werkte ze 
ook mee aan het vormgeven van hun surrealistische decors. Ze werkte  
mee aan A Louer, Vader, Moeder en Kind. Het intensieve, internationale 
toeren met eigen decors bleek een ideale leerschool. Na een tijdje 
ontstonden er steeds meer samenwerkingen met andere theaterma-
kers. Zo maakte ze met David Marton een bewerking van de roman 
On the Road voor de Münchner Kammerspiele. Ze is een vaste partner 
voor beginnende artiesten als Sabine Molenaar (Sandman Dance) en 
Romie Estèves (Cie. La Marginaire). Ze ontwierp ook voor Theater 
Malpertuis, Post uit Hesdalen en Nada Gambier en recent bij GOUD! 
voor Opera Zuid en De Nationale Opera.

AMBER VANDENHOECK
Scenografie

Jorine van Beek werkt wereldwijd als kostuumontwerper. 
Haar werk omvat de werelden van dans, theater, film, kunst en opera. 
Ze studeerde aan de Kunstacademie in Maastricht en aan de 
Wimbledon School of Arts in Londen. Ze ontwierp de kostuums voor 
verschillende operahuizen, zoals De Bayerische Staatsoper, Oper 
Leipzig, Theater an der Wien, Israeli Opera, Staatstheater Hannover 
en Opéra National de Paris. In 2006 brak ze voor het eerst door als 
kostuumontwerpster. Ze ontving de Edmund Hustinxprijs voor Schone 
Kunsten. In 2017 werden haar kostuums van Les pêcheurs de perles  
genomineerd voor de Golden Schikaneder. De kostuums ontworpen 
door Jorine van Beek hebben altijd een verfijnde karakteristieke 
theatraliteit die naadloos aansluit bij het betreffende theaterstuk. 

JORINE VAN BEEK
Kostuums



Glen D’haenens begon na zijn studies als regisseur voor TV en film, te 
werken als belichter bij Opera Ballet Vlaanderen, waar hij tegenwoordig 
hoofd van de dienst licht, geluid, video & special effects is. In het SIHA 
in Antwerpen hielp hij met het opstarten van de richting podium-
techniek en gaf er les in theaterbelichting. Hij geeft regelmatig work-
shops lichtontwerp voor o.a. de Universiteit Antwerpen, STEPP en 
Open Doek. Glen maakte licht voor verschillende soorten voorstellin-
gen: dans, theater, muziek, evenementen, 
architectuur en opera. Recente opdrachten zijn: Blithe Spirit, Vervoordt 
Art & Feast, Messiaen, De jongen die te snel groeide en Rough Magic. 
Voor Opera Zuid werkte hij eerder mee aan Barbe- Bleue (2011) en La 
Bohème (2016).

GLEN D’HAENENS
Lichtontwerp

Lauriane heeft passie voor de podiumkunsten. Ze geniet ervan om een 
idee te ontwikkelen binnen een team dat verschillende 
benaderingen inzet en uiteindelijk een volwaardige productie 
creëert. Als lichttechnicus, productieleider, regisseur (Théâtre Equilibre, 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Opéra de Massy) en assistent-regisseur 
(NOF - Nouvel Opéra Fribourg, Julien Chavaz, Grand Théâtre de 
Genève, Jan Sobrie) deed ze ervaring op binnen verschillende 
domeinen. 

LAURIANE TISSOT
Regie-assistent

Wilko Jordens werd opgeleid als pianist en dirigent aan het 
Conservatorium van Utrecht, en studeerde bij Thom Bollen, David 
Porcelijn en Kenneth Montgomery. Hij volgde masterclasses Lied bij 
Udo Reinemann en Hartmut Höll en Mitsuki Shirai. Als opera-repetitor 
werkte hij bij De Nationale Opera, Opera Zuid, Nederlandse Reisopera  
en Opera Ballet Vlaanderen en was hij freelance repetitor in tal van an-
dere producties. Hij werkte met vele dirigenten, waaronder Hans Vonk, 
Ed Spanjaard, Hartmut Haenchen, Ingo Metzmacher, Friedemann Layer 
en Stefan Klingele. Hij dirigeerde uitvoeringen van Il Nozze di Figaro, 
Die Zauberflöte en Die Lustigen Weiber von Windsor bij Zomeropera 
Alden Biesen, België. Van 2014 tot 2020 werkte Jordens als Korrepe-
titor mit Dirigierverpflichtung in Theater Bielefeld, Duitsland, waar hij 
concerten voor kinderen en uitvoeringen van La scala di seta en Amadis 
des Gaules dirigeerde. Jordens werkt momenteel als freelance pianist, 
repetitor en componist.

WILKO JORDENS
Repetitor

Glen D’haenens begon na zijn studies als regisseur voor TV en film te 
werken als belichter bij Opera Ballet Vlaanderen, waar hij tegenwoordig 
hoofd van de dienst licht, geluid, video & special effects is. In het SIHA 
in Antwerpen hielp hij met het opstarten van de richting 
podiumtechniek en gaf er les in theaterbelichting. Hij geeft regelmatig 
workshops lichtontwerp voor o.a. de Universiteit Antwerpen, STEPP 
en Open Doek. Glen ontwierp het licht voor verschillende soorten 
voorstellingen: dans, theater, muziek, evenementen, architectuur en 
opera. Recente opdrachten zijn: Blithe Spirit, Vervoordt Art & Feast, 
Messiaen, De jongen die te snel groeide en Rough Magic. Voor Opera 
Zuid werkte hij eerder mee aan Barbe-Bleue (2011) en La bohème 
(2016).

GLEN D’HAENENS
Lichtontwerp

Lauriane heeft een passie voor de podiumkunsten. Ze geniet ervan 
om een idee te ontwikkelen binnen een team dat verschillende 
benaderingen inzet en uiteindelijk een volwaardige productie 
creëert. Als lichttechnicus, productieleider, regisseur (Théâtre Equilibre, 
Athénée Théâtre Louis-Jouvet, Opéra de Massy) en assistent-regisseur 
(NOF - Nouvel Opéra Fribourg, Julien Chavaz, Grand Théâtre de 
Genève, Jan Sobrie) deed ze ervaring op binnen verschillende 
domeinen. 

LAURIANE TISSOT
Regie-assistent

Wilko Jordens werd opgeleid als pianist en dirigent aan het 
Conservatorium van Utrecht, en studeerde bij Thom Bollen, David 
Porcelijn en Kenneth Montgomery. Hij volgde masterclasses Lied bij 
Udo Reinemann en Hartmut Höll en Mitsuki Shirai. Als opera-repetitor 
werkte hij bij De Nationale Opera, Opera Zuid, Nederlandse Reisopera  
en Opera Ballet Vlaanderen en was hij freelance repetitor in tal van 
andere producties. Hij werkte met vele dirigenten, waaronder Hans 
Vonk, Ed Spanjaard, Hartmut Haenchen, Ingo Metzmacher, 
Friedemann Layer en Stefan Klingele. Hij dirigeerde uitvoeringen van 
Le nozze di Figaro, Die Zauberflöte en Die lustigen Weiber von 
Windsor bij Zomeropera Alden Biesen, België. Van 2014 tot 2020 
werkte Jordens als ‘Korrepetitor mit Dirigierverpflichtung’ in Theater 
Bielefeld, Duitsland, waar hij concerten voor kinderen en uitvoeringen 
van La scala di seta en Amadis des Gaules dirigeerde. Jordens werkt 
momenteel als freelance pianist, repetitor en componist.

WILKO JORDENS
Repetitor



De Syrisch-Armeense sopraan Talar Dekrmanjian studeerde aan het 
Hoger Muziekinstituut in Damascus, Zuyd Hogeschool in Maastricht, 
de École Normale de Musique in Parijs en de De Munt Opera Studio. 
Zij zong onder andere rollen als Frasquita (Carmen) in België, Lauretta 
(Gianni Schicchi) en Fiordiligi (Così fan tutte) in Maastricht en 
Damascus, Elisetta (Il matrimonio segreto) in de Brusselse Munt, 
Calypso (Ulisse) voor BOZAR, Micaëla (Carmen) voor Young Opera 
Schloss Weikersheim en de titelrol in Cendrillon bij De Munt, 
Théâtre du Luxembourg en Opéra de Massy. Dekrmanjian’s 
concertante optredens omvatten Mozarts Mis in c en Schuberts Mis 
in Bes voor het Menton Festival, de Messiah on tour met het Vlaams 
Radio Orkest, Mozarts Requiem met het London Chamber Orchestra 
en Beethovens Mis in D voor BOZAR. Ze won de prijs van meest 
vooraanstaande kunstenaar op de Bellini International Vocal 
Competition in Ragusa. Daarnaast werd ze finalist bij de Koningin 
Elisabethwedstrijd.

TALAR DEKRMANJIAN
ELLE

Romie Estèves studeerde klassieke zang en hedendaagse dans 
aan het Conservatorium van Bordeaux. Ze begon al snel met diverse 
verschillende artiesten te werken als zangeres en performer. Romie’s 
eerste engagementen waren de rollen van Carmen en Dorabella 
Philharmonie d’Aquitaine en kort daarna herinterpreteerde ze Carmen 
met Yannis Pouspourikas voor het Belgische Opéra en plein air. Door 
samen te werken met het in Bordeaux gevestigde gezelschap Opéra 
Bastide, verwierf ze een breed repertoire van hoofdrollen, terwijl ze 
tegelijkertijd multidisciplinair werk en cross-over optredens bleef 
verkennen waarbij ze haar vaardigheden als operazangeres en 
danseres combineerde en tal van nieuwe composities creëerde. 
Bij Opera Zuid was Romie eerder te gast in Il barbiere di Siviglia (2017) 
en in Fantasio (2019). 

ROMIE ESTÈVES
Concepción

Michael Wilmering voltooide zijn zangstudie cum laude. Hij won prijzen 
tijdens het Internationaal Vocalisten Concours. In 2019 ontving Michael 
de Opera Dagen Award voor zijn eigengemaakte productie Grenze(n)loos. 
Michael was verbonden aan Opera Stuttgart waar hij in Die Freischütz, 
Death in Venice en Herr Blumenkohl zong. Bij De Nationale Opera zong hij 
in Salome, Dialogues des Carmélites, Pelléas et Mélisande en Die Sieben 
Todsünden. Daarbij zong hij in de wereldpremières van Louis Andriessens 
Theatre of the World, Michael Hamels Caruso a Cuba en de titelrol in 
Moritz Eggerts Caliban. Verder zong hij Marullo in Rigoletto, Mercutio in 
Roméo et Juliette, Der Einäugige in Die Frau ohne Schatten. Ook verdiept 
hij zich in Liedkunst waarmee hij dit jaar weer te horen zal zijn op het 
Internationaal Lied Festival Zeist. In de Coronatijd heeft hij in samenwerking 
met Opera Front en Opera Zuid een muziekfilm gemaakt rondom de 
liedcyclus An die Ferne van Beethoven. Bij Opera Zuid was hij eerder te 
zien als Papageno in Die Zauberflöte (2019), Conte Robinson in 
Il matrimonio segreto en als Junior in A Quiet Place (2018). 

MICHAEL WILMERING
Ramiro



De Franse tenor Gilles Ragon zong op verschillende operapodia in zijn 
geboorteland. Hij speelde onder meer de titelrol in Rameau’s Platée, 
Prinz Sou-Chong in Das Land des Lächelns, Ferrando in Così fan tutte, 
Andrès in Les contes d’Hoffmann, Almaviva in Il barbiere di Siviglia, 
Andres in Wozzeck, Lindoro in L‘ Italiana in Algeri en Le Remendado in 
Carmen. Hij zong in Avignon, Metz, Toulouse, Bordeaux, Genève en de 
Opéra Bastille in Parijs. 

GILLES RAGON
Torquemada

Peter ontving in 2018 de hoogste onderscheiding in klassieke 
muziek, de Nederlandse Muziekprijs, en wordt beschouwd als een 
van de beste musici van Nederland. Hij ontving de John Christie Award 
(Glyndebourne Festival Opera) en was drievoudige prijswinnaar 
drievoudig winnaar bij het Internationaal Vocalisten Concours in Den 
Bosch. Recentelijk zong Peter de operarollen Tamino in Mozarts 
Die Zauberflöte (Scottish Opera, Nouvel Opéra Fribourg, Opera Zuid), 
Alfredo in Verdi’s La Traviata (Scottish Opera, Longborough Festival 
Opera), The Novice in Brittens Billy Budd (Bolshoi Theatre, 
Glyndebourne and BAM New York), Janiček in Dagboek van een 
verdwenene van Janáček (Opéra de Lyon/Opéra de 
Rennes/Muziektheater Transparant) en Acis in Händels 
Acis and Galatea (Nouvel Opéra Fribourg).

PETER GIJSBERTSEN
Gonzalve

Alexandre Diakoff volgde een tweejarige postdoctorale opleiding aan 
het Tsjaikovski Conservatorium in Moskou (klasse E. Nesterenko) en 
won de eerste prijs voor zang aan het Conservatorium van Genève 
(E.Tappy klas). Tot zijn rollen in het Rossini-repertoire behoren Don 
Magnifico (La Cenerentola), Don Bartolo (Il barbiere di Siviglia), 
Bruschino Padre (Il signor Bruschino), Slook (La cambiale di 
matrimonio) en Haly (L’Italiana in Algeri). Alexandre Diakoff wordt vaak 
gevraagd voor karakterrollen: lamplighter (Le petit prince), apenman 
(Les zoocrates), Comtoise-klok, kat (L’enfant et les sortilèges), Ridicule 
(L’amour des trois oranges), duivel (L’histoire du soldat) en grootvizier 
(Aladdin). Als onderdeel van de Route lyrique de l’Opéra de Lausanne 
bekleedde hij de titelrollen van Phi-Phi, Monsieur Choufleuri evenals 
de rol van Uberto in Pergolesi’s La serva padrona.

ALEXANDRE DIAKOFF
Don Iñigo Gomez





PHILHARMONIE
ZUIDNEDERLAND

De philharmonie zuidnederland is een bruisend symfonieorkest 
met een rijk scala aan concertformules. Het repertoire bestrijkt 
de complete symfonische literatuur, van eeuwenoude 
meesterwerken tot spannende wereldpremières. Onder leiding 
van intendant Stefan Rosu is philharmonie zuidnederland een 
organisatie die doorlopend zijn grenzen verlegt. 
Die innovatiegeest komt tot uiting in diverse projecten zoals 
avontuurlijke cross-overs, grote publieksevenementen, en in een 
doelbewuste verbinding met het bedrijfsleven in onder meer 
businessevent Leading the South. Daarbij is philharmonie 
zuidnederland het symfonisch laboratorium van het Maastricht 
Centre for the Innovation of Classical Music (MCICM). 
Internationale ambities worden zichtbaar in de serie 
Meisterkonzerte Aachen waarvan het orkest producent is. 
Maar een levendige band met de Zuid-Nederlandse samenleving 
staat altijd voorop. Dat blijkt uit de succesvolle projecten in de 
regio op momenten die ertoe doen. Het hoogwaardige 
educatieprogramma maakt philharmonie zuidnederland tot een 
orkest voor iedereen. Leerlingen uit primair en voortgezet 
onderwijs ervaren van dichtbij de kracht en betovering van 
live-muziek. 
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RAAD VAN TOEZICHT



Vindt u het belangrijk dat Opera Zuid de opera voor het grote publiek blijft brengen?
Word Vriend of Gulle Gever van Opera Zuid en laat zien dat opera leeft.

Voor meer informatie kijk op www.operazuid.nl/vrienden of neem contact op via 
vrienden@operazuid.nl
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GULLE GEVERS 
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