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L'elisir d'amore (Het liefdeselixer) is een opera in twee bedrijven van de 
Italiaanse componist Gaetano Donizetti (1797 – 1848). 

Dichter en geleerde Felice Romani (1788 – 1865) schreef het Italiaanse 
libretto. 

In een nieuwe muzikale bewerking van Pedro Beriso. 

Wereldpremière
Teatro della Canobbiana, te Milaan op 12 mei 1832.

Première versie van Pedro Beriso
Studio Malpertuis, te Maastricht op 23 mei 2021.

Coproductie
L'elisir d'amore is een coproductie van Opera Zuid met de Nederlandse 
Reisopera en De Nationale Opera. 

Deze voorstelling zal worden uitgevoerd in het Italiaans met Engelse 
ondertiteling. 

L’ELISIR D’AMORE
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Heimelijke liefde, een middeleeuwse 
saga, een zwoele zomeravond en vijf 
jonge mensen vormen het ultieme 
recept voor de romantische opera 
L’elisir d’amore.

De jonge, ietwat sullige en groene, 
Nemorino is in stilte verliefd op 
de hippe en rijke Adina. Zij is 
daarentegen niet verliefd op hem 
en steekt dat niet onder stoelen 
of banken. Per ‘toeval’ leest zij het 
liefdesverhaal van Tristan en Isolde 
voor. In deze middeleeuwse saga 
staat het liefdeselixer dat de beide 
geliefden samenbrengt centraal. Dit 
brengt Nemorino op een idee; hij 
moet ook een liefdeselixer vinden 
zodat Adina verliefd wordt op hem.

Nemorino’s ‘concurrent’ doet al 
snel zijn intrede. Met genoeg durf 
weet de stoere Belcore de aandacht 
van Adina te bemachtigen. Alleen 
geeft Nemorino niet zo snel op en 
probeert Adina ervan te overtuigen 
dat hij de juiste partij voor haar is en 
zij zich niet zomaar gewonnen moet 
geven aan de opschepper Belcore. 
Adina wijst hem nogmaals af, 
maar Nemorino vindt opnieuw een 
sprankje hoop…

De afzetter Dulcamara doet zijn 
intrede, met zijn arsenaal aan 
wondermiddeltjes voor elke 
situatie. Hij heeft hét wondermiddel 
voor Nemorino, een liefdeselixer 
waarmee hij de liefde van elke 

SYNOPSIS
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vrouw kan krijgen. Vol overtuiging 
dat het dit keer wel gaat lukken, 
waagt Nemorino nog een poging 
bij Adina. Het wondermiddel van 
Dulcamara blijkt toch niet te werken. 
Voor Adina is de maat vol en ze wijst 
Nemorino voor de zoveelste keer af. 
Om hem nog dieper te raken, besluit 
ze diezelfde dag nog met Belcore 
te trouwen. Als Nemorino blijft 
smeken, wordt hij door iedereen 
voor gek verklaard. 
 
Inspelend op de diepe emoties van 
Nemorino, haalt Belcore hem over 
zich aan te melden voor het leger. 
Het zal Nemorino geld en status 
opleveren. Als hij zijn geld ontvangt, 
haast hij zich naar Dulcamara om 
nogmaals een wondermiddel te 
kopen. Nemorino is nog steeds in 
de veronderstelling dat het middel 
werkt. 

In de tussentijd komen Dulcamara en 
Giannetta erachter dat Nemorino’s 
oom overleden is en hij een grote 
som geld heeft geërfd. Een erfenis 
blijkt een veel krachtiger middel 
te zijn dan dat wat Dulcamara 
verkoopt. Maar Dulcamara houdt 
dit geheim voor Nemorino, zodat 
hij in de werkzaamheid van het 
liefdeselixer blijft geloven.

Als Nemorino door zijn recentelijke 
erfenis meer belangstelling krijgt 
van de anderen, wordt Adina toch 
een beetje jaloers. Ze durft het 
eigenlijk niet toe te geven, maar 
ze is verliefd op Nemorino. Als 
Nemorino zijn vertrek met het leger 
bij haar komt aankondigen, verklaart 
zij hem de liefde. Hij weet niet wat 
hem overkomt. Vol van het idee dat 
Dulcamara’s middel dit teweeg heeft 
gebracht, bedankt Nemorino hem. 
Verbitterd moet Belcore toekijken 
hoe Nemorino hem dan toch 
verslagen heeft.
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INTERVIEW
REGISSEUR MARCOS DARBYSHIRE

Het geheel werd hem op een 
zilveren dienblad aangereikt, zegt 
regisseur Marcos Darbyshire. Of hij 
Donizetti's L'elisir d'amore in een 
eigentijdse versie wilde regisseren. 
En samen met Pedro Beriso een 
nieuw arrangement voor vijf solisten 
en twaalf musici wilde schrijven, 
want de coronamaatregelen laten 
een volledige uitvoering met koor 
niet toe. Als je deze opera over de 
liefde dan ook nog mag maken met 
vijf jonge talenten van De Nationale 
Opera Studio, zit je goed. ‘Deze 
omstandigheden sluiten zo mooi aan 
op mijn visie op L'elisir d'amore, één 
van mijn lievelingsopera’s trouwens.’

Marcos Darbyshire werd geboren in 
Córdoba, Argentinië. Hij studeerde 
er piano en kamermuziek. In 2008 
verhuisde hij naar Duitsland en 
begon aan zijn studie operaregie. 
Als freelance regisseur en assistent 
werkte hij in Staatstheater Nürnberg, 
La Fenice, Teatro Real, Palau Reina 
Sofia, Teatro de la Maestranza en 
Opera Vlaanderen.

Waarom hou je zo van L’elisir 
d’amore?

‘De opera gaat over het verkennen 
van je eigen identiteit en het verliezen 
van je onschuld. Ik zie L’elisir d’amore 
daarom als een coming of age opera. 
En dan mogen samenwerken met een 
groep jonge spelers; beter kun je het 
toch niet krijgen? Zij bezitten nog die 
breekbaarheid. Natuurlijk kun je deze 
opera uitvoeren in het Royal Opera 
House met gevestigde operasterren. 
Maar dan krijg je een hele andere 
uitvoering.’

Waarom zie je L’elisir d’amore als 
een coming of age opera? 

‘Voor mij is de psychologische 
groei van de personages heel 
belangrijk. We volgen de 
emotionele ontwikkeling van de 
twee hoofdrolspelers tijdens een 
lange zomeravond. Tegen het 
ochtendgloren zijn ze niet meer de 
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personen die ze waren. Het begrip 
ontwikkeling behoort tot de kern van 
deze opera. Het gaat niet alleen om 
een individuele maar ook om een 
groepsontwikkeling. De persoonlijke 
groei van de personages wordt 
namelijk bevorderd door de interactie 
en spanning tussen mensen. Die 
groepsdynamiek speelt in mijn regie 
een grote rol.’ 

Welke thema’s naast groeps-
dynamiek zijn nog meer van belang?

‘Ontdekking van seksualiteit is 
een belangrijk thema in dit stuk. 
Want iedereen herinnert zich zulke 
gevoelens van twijfelen, er nog niet 
aan toe zijn of niet weten hoe je 
zoiets moet aanpakken. En toch is 
er seksuele spanning tussen deze 
jonge mensen. En natuurlijk doen 
drank en genotsmiddelen in mijn 
regie er óók toe. De tekst laat daar 
geen twijfel over bestaan: Nemorino 
wordt dronken. Maar hem uitlachen 
is zo gemakkelijk. Wat gebeurt 
er als iedereen nu eens dronken 
wordt, iedereen opeens domme 
beslissingen neemt? Zou er door die 
groepsdynamiek iets veranderen?’

L’elisir d’amore is een komische 
opera, gaat er veel gelachen 
worden?

‘Er gaat zeker gelachen worden, 
maar eerder mét dan óm de 
karakters. Ik zie verlies van onschuld 
eigenlijk niet als iets grappigs. Maar 

door het thema met een bepaalde 
lichtheid en in de sfeer van de 
Italiaanse zomer te presenteren, 
wordt het wel luchtiger. Het plezier 
en de lichtheid zitten vooral in de 
muziek van Donizetti en de manier 
waarop de karakters verbonden zijn. 
Ook ga ik in mijn regie op zoek naar 
melancholie, naar de herinnering 
van je eigen eerste verlies van 
onschuld. Die eerste keer dat je hart 
werd gebroken, was dramatisch 
en wereldschokkend. Nu luister je 
in de zaal en herinner je je jeugdige 
verdriet met een glimlach.’

Pedro Beriso heeft in samenwerking 
met u een aangepast muzikaal 
arrangement gemaakt. Het zal 
niet eenvoudig zijn geweest om te 
moeten knippen?

‘Om te beginnen: het libretto van 
L’elisir d’amore is gewoon fantastisch. 
De structuur is zo perfect. Elk karakter 
heeft zijn eigen presentatie en elke 
interactie is in het libretto. Vervolgens 
valt in de muziek van Donizetti 
alles op zijn plaats. Omdat we een 
coronaversie uitvoeren, hebben we de 
opera wat moeten inkorten. Dat was 
natuurlijk lastig, maar we zijn daar 
heel goed in geslaagd. We hebben 
telkens de vraag beantwoord welk 
materiaal we nodig hadden voor het 
doel dat ik met de opera voor ogen 
heb. Pedro begreep daarbij gelukkig 
dat de verhoudingen tussen de 
karakters voor mij belangrijker zijn dan 
de verhaallijn. Het gaf mij de vrijheid 
bepaalde karakters te verrijken.’
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Hoe heb je dat gedaan?

‘De afwijzingen van Adina en 
de reacties uit haar populaire 
vriendengroep geven de zelfverze-
kerdheid van de onervaren Nemorino 
een flinke dreun. Maar ik wil niet 
dat hij daarom uitgelachen wordt; 
ik wil dat het publiek zich met hem 
identificeert. Zijn lijden is zo echt 
dat je met hem meevoelt. Heeft niet 
iedereen zich wel eens een Nemorino 
gevoeld? Hij heeft zijn plaats in de 
wereld nog niet gevonden. Beter 
gezegd, zijn positie in de wereld 
van de anderen. Sociale status 
speelt hierin een belangrijke rol. De 
populaire en rijke Adina daarentegen 
hoeft geen enkele moeite te doen om 
binnen de groep te vallen. Althans, 
dat lijkt zo. Zij heeft net zo goed 

haar onzekerheden, maar kan deze 
gemakkelijk verbergen. Ook haar 
karakter is gelaagd en complex. Op 
het moment dat ze jaloers wordt 
op de andere meisjes die zich op 
Nemorino storten, realiseert ze 
zich wat haar echte gevoelens voor 
Nemorino zijn.’

En de andere drie karakters, hoe 
verdiepte je hen?

‘Aan de feestganger en afzetter 
Dulcamara hebben we een beetje 
moeten sleutelen in verband met 
het nieuwe muzikale arrangement. 
Ik heb geprobeerd, op basis van 
de originele tekst uiteraard, hem 
menselijker te maken: een man met 
een vlotte babbel die stiekem nog 
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naar zichzelf op zoek is. Verder is 
de zelfverzekerde Belcore natuurlijk 
een schurk. Ik ben in de aria’s op 
zoek gegaan naar zijn binnenwereld, 
waardoor we hem meer inhoud 
hebben kunnen geven. Giannetta’s 
karakter ten slotte sneeuwt in de 
originele versie een beetje onder, 
omdat het koor zo dominant 
aanwezig is. Ik zie het als een 
pluspunt dat er in mijn regie geen 
koor is. Nu heeft Giannetta de kans 
om meer op te vallen en is zij een 
opzichzelfstaand karakter geworden: 
een jong meisje dat er alles aan doet 
om populair te zijn.’

Is het ingewikkeld om bestaande 
karakters uit te diepen?

‘Door het gebruik van belcanto in 
de muziek van Donizetti wordt het 
voor mij als regisseur eenvoudiger 
om de karakters van binnenuit te 
tonen. Samen met Rossini en Bellini 
is Donizetti dé componist van het 
Italiaanse belcanto uit het begin van 
de 19e eeuw. In deze zangstijl spelen 
emotie en klankkleur van de zanger 
een grote rol. Als je goed luistert 
zijn er momenten, in bijvoorbeeld 
de aria’s, dat je de gedachten, 
gevoelens en perceptie van de 
karakters echt kunt ervaren. In mijn 
regie spelen we met die verschillende 
perspectieven. En door het gebruik 
van genotsmiddelen verandert de 
perceptie van de realiteit in nog 
extremere mate.’

Wat heeft je geïnspireerd tijdens 
de voorbereiding van deze regie, 
behalve de opera zelf?

‘De aantrekkingskracht tussen 
Nemorino en Adina voel je vanaf het 
moment dat het doek omhooggaat. 
Net als in romantische komedies 
op tv en in de bioscoop weet je 
het gewoon: die zijn voor elkaar 
bestemd. Zulke rom-coms zijn 
voor mij een bron van inspiratie. En 
vergeet niet dat al deze komedies net 
als L’elisir d’amore hun oorsprong 
hebben in commedia dell'arte. In 
dit coronatijdperk hebben films mij 
nog meer geïnspireerd dan anders. 
Netflixen is een soort universele 
bezigheid geworden en heeft ons in 
de eenzaamheid van de lockdown 
met elkaar verbonden.’ 

Welke emotie zal het publiek 
overhouden na het bekijken van de 
voorstelling? 

‘Ik hoop dat mensen zichzelf op 
het podium hebben zien staan en 
ervaren hebben dat Donizetti dingen 
over jezelf onthult, die je niet wist. 
En dat in de zinderende sfeer van 
de Italiaanse zomer, met een zon 
die verblindt en een nacht die de 
karakters omhult met mysterie 
en onzekerheid. Een nacht vol 
ongekende mogelijkheden.’
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Zelden heeft hij zo uitgekeken naar 
een uitvoering als deze. Na een jaar 
waarin bijna alle opera’s wegens 
corona werden afgelast, dirigeert 
Enrico Delamboye L'elisir d'amore 
van Donizetti, in een bewerking van 
Pedro Beriso. ‘Iedereen snakt naar 
deze productie. We kunnen eindelijk 
allemaal weer doen waar we in 
geloven en waar we goed in zijn.’

Jarenlang was de Nederlandse 
dirigent Enrico Delamboye als 
Musikdirektor verbonden aan 
Theater Koblenz. Sinds zijn terugkeer 
naar Nederland is er ruimte in zijn 
agenda voor een samenwerking met 
Opera Zuid en dirigeerde hij eerder 
Fantasio van Offenbach. L'elisir 
d'amore vindt hij een tijdloos en puur 
stuk, vol humor én drama. ‘Je voelt 

direct dat iemand bedroefd is. De 
muziek is dan gedragen en rustig 
met een mineur toonsoort en een vrij 
donkere instrumentatie. Bij vrolijkheid 
is er veel meer briljantere kleuring 
in het orkest en zijn de toonsoorten 
helder. De geniale structuur en 
instrumentatie van de belcanto 
muziek bieden de zangers prachtige 
kansen om zich te presenteren.’

L'elisir d'amore wordt in een nieuw 
muzikaal arrangement en in een 
kleinere bezetting uitgevoerd. Wat 
verandert er voor musici, zangers en 
de dirigent?

‘Het karakter en de substantie 
van het stuk blijven in deze kleine 
bezetting overeind. Een opera 
van Strauss of Wagner kun je 
bijvoorbeeld niet reduceren zonder 
groot verlies. Massa is gewoon 
een element van de compositie. 
Maar bij Donizetti zit het hem juist 
in de verfijning. In zijn fantastische 
reducering speelt Pedro Beriso met 
het materiaal en maakt er echt iets 
nieuws van, maar wel helemaal in 
de geest van Donizetti. Hij heeft 
elke noot omgedraaid en zich 
afgevraagd hoe hij met respect voor 
de componist en zijn kleuringen 
het geheel in een nieuwe vorm kan 
gieten.’ De samenwerking tussen 
Delamboye en Beriso is intensief. 
Hij laat op zijn telefoon recent 
app-verkeer zien. ‘We sturen over 

ENRICO DELAMBOYE
DIRIGEERT L’ELISIR D’AMORE
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en weer foto’s van delen uit het 
arrangement met vragen als: “hoe 
kunnen wij dit nóg beter oplossen?” 
En zo pingpongen we heen en weer.’ 

Delamboye ziet het als een kans dat 
deze L'elisir d'amore in een kleinere 
bezetting wordt uitgevoerd. ‘In een 
groot orkest is er meer marge. Bij 
een kamerensemble niet, omdat elk 
instrument enkel bezet is. Je kunt 
niet twee noten weglaten, want 
dan mist er direct iets. Iedereen is 
muzikaal quasi naakt en onmisbaar. 
Dat vraagt van de musici een hogere 
concentratieboog en van mij een 
hogere alertheid op het individuele 
spel. Kamermuziek is gewoon nog 
moeilijker omdat je je nergens achter 
kunt verstoppen. En juist daardoor 
krijgt iedereen de mogelijkheid 

om zich te laten horen. Musici uit 
meervoudig bezette groepen bloeien 
in kleinere bezettingen vaak meer op, 
omdat ze opeens de kar ‘hoorbaar’ 
mogen trekken. Ook voor de zangers 
is het nieuwe muzikale arrangement 
een mooie uitdaging. Omdat er geen 
koor is, moeten de solisten meer 
zingen.’ 

Donizetti is beroemd om zijn 
belcanto. Hoe ervaar je als dirigent 
deze stijl?
 
‘Een belcanto opera leeft van de stem 
en vraagt van de zangers nog meer 
technische precisie en beheersing 
van de stem. Het orkest heeft hierbij 
een meer ondersteunende functie, 
niet passief maar zeker ook niet 
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dominant. Mijn rol als dirigent is, 
net als bij een niet belcanto opera, 
om het geheel in balans brengen en 
ervoor te zorgen dat instrumenta-
listen en zangers voldoende ruimte 
krijgen om zich te ontplooien.’

Ten slotte, met welk van de 
karakters identificeer je het meest?

‘Eigenlijk met niemand! Zeker niet 
met Nemorino, want als ik iets of 
iemand leuk vind, stap ik erop af en 
ben ik niet bang voor een afwijzing. 
Ook niet met die blaaskaak Belcore 
die niets te bieden heeft, maar 
zichzelf geweldig vindt. Ik bewonder 
misschien Dulcamara nog het meest: 
zelf is hij niet de slimste, maar er zijn 
altijd nog dommere klanten en daar 
maakt hij handig gebruik van!’ 
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Julietta Aleksanyan / Adina

‘Ik was in Madrid voor de uitvoering 
van een opera toen ik voor deze 
rol gevraagd werd. Adina, wauw! 
was mijn spontane reactie. Het is al 
heel lang één van mijn droomrollen, 
allereerst natuurlijk vanwege de 
prachtige belcanto muziek. Ook 
een enorme uitdaging trouwens, 
want deze zangstijl vraagt veel van 
een zanger. Maar ik ambieer deze 
jonge lyrische sopraan rol ook omdat 
het qua looks en stem perfect bij 
mijn leeftijd past. Voordat we aan 
de repetities begonnen, had ik 
gemengde gevoelens over Adina, 
een nogal complex karakter. Ik was 
er niet over uit of ze een aardig en 
oprecht persoon is. Maar tijdens de 
repetities liet de interactie tussen de 
verschillende karakters mij zien wie 
Adina is. Ze is niet gemeen, wél jong 
en onzeker. Daarom weet ze nog 

niet hoe vriendschap en liefde zich 
tot elkaar verhouden. Ik herken me 
in haar onzekerheden, die had ik als 
middelbare scholier ook. En ze heeft 
een goed hart, waarvan ik hoop dat 
ik dat ook heb. Dat ik me in Adina 
herken, maakt het gemakkelijker om 
haar levensecht neer te zetten. Ik kan 
mijn eigen herinneringen en emoties 
meenemen. De rijkdom waarin 
Adina opgroeit moet ik me overigens 
verbeelden, zo was mijn jeugd niet.’

ONTMOET DE CAST
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José Romero / Nemorino

‘O boy, belcanto, dacht ik toen ik 
hoorde dat ik Nemorino mocht 
vertolken. Ik heb namelijk nog niet 
veel ervaring met deze muziekstijl. En 
tegelijkertijd was het een welkome 
uitdaging op het juiste moment. Het 
is een rol die jonge tenoren een tijd 
lang kunnen zingen en ik heb er nu 
de leeftijd voor. Mijn doel was om 
me de rol zo snel mogelijk eigen te 
maken om daarna de techniek te 
kunnen verbeteren. Ik heb vooral de 
aria’s eindeloos herhaald, zodat het 
heel natuurlijk klinkt. Nemorino moet 
nogal wat heen en weer rennen en 
acteren en dat kost behoorlijk veel 
energie. Nemorino en ik hebben 
veel gemeen. Ik was een beetje 
een nerd op school. Een brave 
christelijke jongen die niet experimen-
teerde en niet graag naar feestjes 
ging. Met meisjes was ik nogal 

onhandig. Inmiddels ben ik behoorlijk 
veranderd, maar ik kan me nog goed 
herinneren hoe anders ik was dan 
de coole gasten. Ik denk dat veel 
mensen zich in Nemorino kunnen 
verplaatsen. Deze eigentijdse versie 
maakt dat ook gemakkelijker. In de 
traditionele uitvoering is Nemorino 
toch een beetje de dorpsgek. Hij is 
trouwens zo eerlijk en transparant 
als een mens kan zijn, dat spreekt 
me in hem aan. Samenwerken 
met andere jonge operazangers bij 
Opera Zuid is fantastisch. Hier kan ik 
experimenteren, wat belangrijk is in 
deze fase van mijn carrière.’ 
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Martin Mkhize / Belcore

‘Toen mijn agent me belde om te 
vertellen dat ik Belcore kon zingen, 
was ik blij. Het is één van de rollen 
in mijn repertoire die ik graag wil 
uitvoeren en dan het liefst in Europa. 
En zingen in deze coronatijd is 
sowieso fantastisch, want de meeste 
zangers zitten zonder werk thuis. 
Belcore is een gewone jongen die 
nogal vol is van zichzelf. Hij houdt 
echt van zichzelf. Hij ziet overal 
kansen en soms verlies je, soms 
win je is zijn levensmotto. De oude 
Martin was net als Belcore behoorlijk 
arrogant. I am the man, zo gedroeg ik 
me. Ik heb dat nog steeds een beetje 
hoor, maar het leven en het operavak 
hebben me nederig gemaakt. Net 
als Belcore geloof ik wel in mezelf en 
dat vind ik een positieve karakterei-
genschap. Ik heb vele uitvoeringen 
van L’elisir d’amore bekeken om me 

op deze rol voor te bereiden. De 
eigentijdse interpretatie van de opera 
is geweldig. Toen ik de set voor het 
eerst zag, was ik ook echt verrast. 
Ik kan me zo makkelijk in dit verhaal 
inleven, omdat ik zelf als middelbare 
scholier veel huisfeestjes zonder 
ouders en met drank en muziek heb 
meegemaakt. Deze uitvoering van 
L’elisir d’amore voelt als mijn eigen 
verhaal.’ 
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Sam Carl / Dulcamara

‘Het is zo geweldig om weer op 
een podium te staan met een 
dirigent en regisseur. Marcos heeft 
natuurlijk een plan met ons, maar 
hij is vooral geïnteresseerd in waar 
wij zelf heen willen. Hij wil niet dat 
we onze rol spelen, maar dat we 
reageren op de anderen op het 
podium en zo karakters neerzetten 
die gerelateerd zijn aan onszelf. In 
de eerste repetities was er veel 
ruimte voor improvisatie. Daardoor 
voel ik me weer een kunstenaar, 
die iets creëert. Dulcamara is in 
de traditionele versie een echte 
charlatan, die ervan houdt in het 
middelpunt van de aandacht te staan. 
Ik ben blij dat ik een hedendaagse 
Dulcamara en geen 19e -eeuws 
karakter mag neerzetten. In deze 
versie ben ik er niet 100% zeker 
van dat hij slecht is. Ik zie hem 

als een nogal hyperactieve jongen 
die uit verveling gaat rotzooien en 
experimenteren. In een tragedie was 
Dulcamara de bad guy geweest. 
Maar L’elisir d’amore is een komedie 
en Dulcamara is echt hilarisch. Nu 
we L’elisir d’amore uitvoeren zonder 
koor staan alle zangers bijna non-stop 
op het podium. Dat is een geweldige 
uitdaging voor ons jonge zangers.’ 
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Bibi Ortjens / Giannetta

‘Voor mij is dit een thuiswedstrijd, 
omdat ik in Maastricht aan het 
conservatorium studeer. Ik logeer 
niet in een hotel en kan lekker op de 
bank afschakelen. Door Opera Zuid 
leerde ik als student het vrolijke en 
energieke van opera kennen. Dat ik 
nu gevraagd ben voor deze rol, vind 
ik fantastisch. Giannetta is, net als 
ik, de jongste van de groep. Maar 
omdat ze iedereen door en door kent, 
weet ze precies hoe de groepsleden 
zich tot elkaar verhouden. Ze is 
pienter en instinctief, hierdoor heeft 
ze alles snel door. Zij is natuurlijk 
de eerste die weet dat Nemorino 
miljonair is. In deze productie is ze 
lekker stout, ik hou er wel van om 
dat te spelen. Zelf word ik van opera 
een hyperactief springerig wezen. 
Dus dat energieke van Giannatta 
hoef ik niet te acteren. Misschien 

is Giannetta iets meer bitchy dan 
ik ben. Ze geniet ervan als dingen 
misgaan. Ze doet geen vlieg kwaad 
hoor, ze is eerder manipulatief in de 
positieve zin van het woord. Dat ik 
als masterstudent al in zo’n productie 
sta, vind ik heel groots. Toch probeer 
ik onbevangen te blijven en me 
op het zingen en lichaamswerk te 
concentreren.’
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De Nationale Opera Studio is een 
programma voor jonge zangers en 
repetitors dat in 2018 van start ging. 
Artistiek leider is de internationaal 
gerenommeerde sopraan Rosemary 
Joshua. De leden van de studio 
doen belangrijke professionele 
ervaring op door op het hoogste 
niveau uitgedaagd te worden in 
de professionele omgeving van 
De Nationale Opera. Ze worden 
individueel en intensief gecoacht bij 
ieder aspect van hun professionele 
ontwikkeling. Ook zijn de leden soms 
te gast bij De Nederlandse Reisopera 
en Opera Zuid, werken ze aan een 

jaarlijkse eigen operaproductie 
en aan concerten. Zo doen ze 
cruciale ervaring op die hun verdere 
internationale carrière vleugels kan 
geven. De komende seizoenen zijn de 
alumni van de Nationale Opera Studio 
dan ook veelvuldig terug te zien 
in producties van de Nederlandse 
operagezelschappen.  

De philharmonie zuidnederland 
raakt mensen met klassieke muziek. 
Het gezelschap staat bekend als 
hét professionele symfonieorkest 
van Zuid-Nederland en zoekt 
de verbinding met alle inwoners 
van Noord-Brabant, Limburg en 
Zeeland. Dit krijgt philharmonie 
zuidnederland voor elkaar door 
een rijk scala aan activiteiten. Van 
grote symfonische concerten met 
geliefde repertoirestukken in de 
concertzalen, tot nieuwe concert-
formules op onverwachte locaties. 
Van Carnavalsconcerten tot 
filmprojecten. En van eeuwenoude 
meesterwerken tot spannende 
wereldpremières, business events 
én educatieve projecten. De 
philharmonie zuidnederland is een 

orkest van en voor iedereen: een 
bruisend gezelschap dat altijd en 
overal met bevlogen musici én 
stafleden maatwerk levert op het 
hoogste niveau. Onder leiding van 
intendant Stefan Rosu is philharmonie 
zuidnederland een orkest dat 
doorlopend haar grenzen verlegt.

DE NATIONALE OPERA STUDIO

PHILHARMONIE ZUIDNEDERLAND
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Julietta Aleksanyan - Adina

Afkomstig uit Yerevan, Armenië
Yerevan staatsconservatorium 

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Ik leerde voor het eerst over opera toen 
ik vijftien was. Het was alsof ik een grote 
oase in de woestijn vond. Ik werd gewoon 
verliefd op deze kunstvorm. Ik had het 
geluk een jaar in het staatsoperatheater 
van Jerevan te kunnen werken en toen 
vond ik mijn tweede thuistheater bij De 
Nationale Opera in Amsterdam.’ 

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn?
‘Ik zou een elixer van de waarheid maken! 
Ik zou van mensen alleen de waarheid 
willen horen.’ 

Jose Simerilla Romero – Nemorino 

Geboren in Argentinië, Buenos Aires, 
opgegroeid in Florida, Verenigde Staten
Associate's Vocal Performance - Valencia 
College 
Bachelor's Vocal Performance - Stetson 
University 

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Mijn huis was altijd al gevuld met muziek. 
Mijn beide ouders waren namelijk 
grote liefhebbers en bewonderaars van 
klassieke muziek en opera. Mijn vader is 
mijn grootste inspiratiebron; hij was altijd 
de zanger van de familie en heeft zelf een 
spectaculaire stem. Dus toen ik ervoor 

BIO’S CAST & CREATIVES

operaballet.nl/julietta-aleksanyan

josesimerillaromero.com

http://operaballet.nl/julietta-aleksanyan
https://www.josesimerillaromero.com/
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koos om een   carrière in de muziek na te 
streven, was het zijn aanmoediging die 
mijn inspiratiebron werd.’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn?
‘Ik zou een elixer maken die elke ziekte, 
zowel mentaal als fysiek, in het menselijk 
lichaam zou genezen. Het zou ieder 
mens 100% gezond maken voor de rest 
van zijn leven. Ik denk dan ook aan wat 
er het afgelopen jaar is gebeurd met de 
pandemie. Met dit magische elixer hoop 
ik te voorkomen dat zoiets ooit weer 
gebeurt.’ 

Martin Mkhize – Belcore

Afkomstig uit Johannesburg en Cape 
Town
Performer’s Diploma in Opera at 
University of Cape Town

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Succes hebben in zowel lokale als 
internationale zangwedstrijden gaf me 
een enorm vertrouwen en inspiratie 
om opera als beroep na te streven en 
natuurlijk speelde de steun die ik kreeg 
van mijn familie, leraren en vrienden een 
prominente rol.’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn?
‘Een pil om de mensheid te bevrijden van 
onze beperkte blik op de wereld, die ons 
verblindt voor de waarheid.’ 

martinmkhize.com

http://martinmkhize.com
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Sam Carl – Dulcamara
 
Afkomstig uit Londen, Verenigd Koninkrijk 
Opera Course - Guildhall School of Music 
and Drama

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Gecast worden als Sweeney Todd in een 
productie van de musical in mijn laatste 
schooljaar. Ik dacht “hoe kan ik dit de rest 
van mijn leven blijven doen?”’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn?
‘Een elixer waarmee je nieuwe talen 
vloeiend kunt spreken.’

Bibi Ortjens - Giannetta 

Afkomstig uit Maastricht
Solozang Klassiek & Opera, 
Conservatorium Maastricht

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Als ik aan opera denk, is mijn sterkste 
gevoel dat van een bruisende energie. 
Het is de cumulatieve energie die ontstaat 
wanneer iedereen zijn beste vaardigheden 
bundelt om een   geënsceneerde productie 
te creëren. Dit gecombineerd met de 
prachtige traditie van klassieke muziek en 
je hebt ... opera!’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn?
‘Een pil die iemands diepste onzekerheden 
en angsten zou laten verdwijnen en 

samcarlbassbaritone.com

bibiortjens.com

http://samcarlbassbaritone.com
http://bibiortjens.com
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ervoor zorgt dat iedereen optimaal kan 
functioneren.’

Pedro Beriso – Muzikale bewerking

Afkomstig uit Cartagena in Spanje
International Opera Studio in Zürich 
Opernhaus als pianist. Bachelor 
Orkestdirectie in ESMuC, Barcelona.
 
Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
Als tiener raakte ik geobsedeerd door 
de muziek van Mozart en dat leidde 
onvermijdelijk tot het ontdekken van 
zijn opera-meesterwerken. Dit opende 
een hele nieuwe wereld: ik begon bel-
canto-repertoire te leren en een passie 
te ontwikkelen voor stemmen, Italiaans 
melodramma en theater in het algemeen.
 
Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn?
Het elixer zou ervoor zorgen dat je niet 
tegen jezelf kan liegen. Het zou een 
soort van zelf reflecterende eerlijkheid 
opleveren. Als iedereen dit zou hebben 
dan zal de wereld zeker een mooiere plek 
zijn.

Amber Vandenhoeck – Decorontwerp 

Afkomstig uit Antwerpen 
Monumentale kunsten/Scenografie, 
Koninklijke Academie Antwerpen

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Nadat ik in muziek- en danstheater ambervandenhoeck.be

www.pedroberiso.com

http://ambervandenhoeck.be
http://www.pedroberiso.com
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heb gewerkt, ben ik per toeval in opera 
terechtgekomen. Opera vereist vaak 
een grotere enscenering, alles kan 
monumentaler zijn. Vooral dat is wat ik er 
zo leuk aan vind.’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn? 
‘Vooral tegenwoordig zou ik graag een 
drankje willen geven dat alle angst 
wegneemt. Zodat we met een open geest 
gaan denken en met open longen kunnen 
ademen.’

Glen D'haenens - Lichtontwerp

Afkomstig uit Antwerpen, België 
Master in audiovisuele communicatie, 
Genkse Academie voor Beeldende Kunst 
& Media 

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘De stuwende emotionele kracht van de 
muziek en de combinatie daarvan met het 
visuele en technische.’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn? 
‘Mensen zijn juist boeiend vanwege hun 
verschillen en ik houd van hen met alle 
ervaringen, remmingen en bijzonderheden 
die hen maken tot wie ze zijn. Het 
kunstmatig benadrukken of onderdrukken 
van die diversiteit lijkt me jammer en ook 
wel angstaanjagend.’
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Luis F. Carvalho – Kostuumontwerp

Afkomstig uit Portugal
Technical Arts Design, Wimbledon School 
of Art
Womenswear Fashion Design, Central 
Saint Martins College of Art

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Mijn eerste bezoek aan het theater was 
als kind toen ik tien jaar oud was. Ik 
ging met mijn gezin naar het Londense 
West End om een   kerstpantomime van 
Assepoester te bekijken. Op die leeftijd 
zijn kinderen vol verwondering, maar toen 
ik die avond het theater verliet, wist ik dat 
ik deel wilde uitmaken van die wereld. 
Pas jaren later, toen ik kunst studeerde, 
werd ik me ervan bewust dat produc-
tiedesign voor theater en opera een 
roeping was. Na het afronden van mijn 
A Levels studeerde ik Art Foundation en 
daarna ging ik decor- en kostuumontwerp 
studeren.’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn? 
‘Ik zou een elixer creëren dat racisme en 
onverdraagzaamheid van welke aard dan 
ook zou uitroeien. Waarom? Omdat de 
wereld waarin we leven hier meer van kan 
gebruiken.’

Lochlan Brown - Assistent-dirigent

Opgegroeid in Perth, Australië
Masters in Collaborative Piano and 
Orchestral Conducting - Mannes College 
NYC 
Bachelor Music in Composition - The 
University of Western Australia lochlanjbrown.com

lfctheatre.com

http://lochlanjbrown.com
http://lfctheatre.com
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Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Toen ik zestien was, vroegen een paar 
zangers me piano te spelen voor hun 
concert met leuke Mozart scènes voor 
een publiek van jonge schoolkinderen. 
Ze lachten hysterisch, ook al verstonden 
ze er geen woord van. Ik heb me nooit 
gerealiseerd dat opera zo krachtig kon 
zijn.’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn?
‘Een medicijn om iemands nieuwsgierig-
heid te vergroten. Ik geloof dat alle goede 
dingen voortkomen uit de zoektocht 
naar betere antwoorden of in ieder 
geval betere vragen. Als vooroordelen 
geworteld zijn in onwetendheid en zelfge-
noegzaamheid, dan is de remedie nieuws-
gierigheid en bereidheid om te leren.’

Wilko Jordens - Repetitor

Afkomstig uit Drenthe, Nederland
Piano en directie, Utrechts 
Conservatorium

Wat inspireerde je om in opera te gaan 
werken?
‘Mijn docent nodigde me uit om bij De 
Nationale Opera in Amsterdam aan zijn 
productie te komen werken. Sindsdien 
heb ik ervan genoten!’

Als jij een magisch elixer zelf zou kunnen 
maken, wat zouden de eigenschappen 
dan zijn?
‘Het zou zorgen voor een duurzaam leven 
en geeft ons respect voor alle levende 
wezens op aarde.’
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Opera Zuid brengt opera dichtbij: 
opera die je voelt, raakt, verwondert 
en vervoert, vanuit de onuitputtelijke 
verbeeldingskracht van de mens. 
Met onze producties willen wij 
meeschrijven aan het dagboek van 
de wereld. Traditie en innovatie gaan 
hand in hand, grote meesterwerken 
uit het verleden treffen de kern van 
ons hier en nu. Nieuwe creaties 
verbinden wij met traditie en 
actualiteit. 

Wij geloven dat de totaalervaring 
die opera biedt relevanter is dan 
ooit en je leven kan veranderen. 
Vanuit deze overtuiging reizen wij 
met operaproducties die wij met een 
zo groot en divers mogelijk publiek 
willen delen.

De Nederlandse Reisopera is het 
grootst reizend operagezelschap 
van Nederland. Al meer dan 65 jaar 
weten we mensen te inspireren en 
verwonderen met onze operaproduc-
ties en reizen we vanuit Enschede 
met onze voorstellingen naar alle 
delen van het land. 
Onze missie is o.a. om relevante 
en mooie opera’s te maken, die 
mensen raken en verbinden. Maar de 
Reisopera is meer dan alleen opera. 

Met ons eigen Kinderkoor, ons 
talentproject De Maakers en onze 
educatieprojecten laten we nieuwe 
generaties actief kennis maken met 
muziektheater. 
Met onze participatieprojecten 
willen we bij zoveel mogelijk mensen 
de liefde voor – samen – zingen 
stimuleren.

De Nationale Opera presenteert 
opera in de brede zin van het 
woord. Zowel klassiekers uit het 
repertoire, als vergeten werken en 
nieuwe composities worden relevant 
gemaakt voor het publiek van 
vandaag. Daarbij biedt De Nationale 
Opera een podium aan het beste 
dat er nationaal en internationaal is. 

DNO slaat bruggen met andere 
kunstvormen, innoveert en biedt 
kansen aan een nieuwe generatie 
makers en publiek.

OPERA ZUID

NEDERLANDSE REISOPERA

DE NATIONALE OPERA
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Productieleider Lotte Lindelauff 
Productie-assistent Joep Hupperetz 
Productie-stagiair Hasna Zahri
Voorstellingsleider Arlette Schriek
Regie-assistent Saskia Bonarius
Assistent-dirigent Lochlan Brown
Repetitor Wilko Jordens 
Taalcoach Italiaans Marco Canepa

Musici

1e viool Adelina Hasani (concertmeester) 
2e viool Mia Knippenberg-Vandewiele 
Altviool Armen Nazarian 
Cello Paul Uyterlinde 
Contrabas Wouter Swinkels 
Fluit Angela Stone
Hobo Alexander van Eerdewijk
Klarinet Arno van Houtert 
Fagot József Auer
Hoorn Peter Hoeben
Pauken/Slagwerk Bas Voorter
Piano Lochlan Brown (De Nationale Opera Studio)

Technische realisatie Rudy van Wijk, Sylvain Smeets, Mick Höfelmann 
Decorbouw Decoratelier van de Nederlandse Reisopera
Voorstellingstechniek Paul Francot, Paul Hendrix, Kevin Liedekerken 
Video-ontwerp & bediening licht en video MartinJan Gaasbeek 
Soundscape Hjorvar Rognvaldson 
Rekwisieten Nathalie Smeets 
Hoofd kostuumatelier Leo van den Boorn 
Kostuumatelier Ben van Buuren, John Meertens, Anny Krutzen 
Kap & grime Pilo Pilkens, Roxane Zandijk
Titelregie Joep Hupperetz 
Ondertitelbediening Aiske Fonda
Engelse vertaling JLC Coburn

PRODUCTIETEAM
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Intendant Waut Koeken
Uitvoerend producent Rudy van Wijk
Hoofd bedrijfsvoering en financiën Ton Coenen
Hoofd publiekswerking en commercie Jurjen Toepoel
Management-assistent Anouk van den Driest
Productieleider & artistiek administrateur Lotte Lindelauff
Productie-assistent & Dramaturg Joep Hupperetz
Coördinator techniek Sylvain Smeets
Rekwisiteur & Coördinator vrijwillige inzet Nathalie Smeets 
Coördinator marketing & communicatie Fanny Bartels
Medewerker marketing & communicatie Leana Bekker
Freelance medewerker communicatie & pers Tia Schutrups
Freelance medewerker marketing & communicatie Willemijn Doelman
Hoofd kostuumatelier Leo van den Boorn
Assistent Hoofd kostuumatelier Ben van Buuren
Medewerkers kostuumatelier John Meertens, Anny Krutzen
Algemeen facilitair medewerker Sophie Scarrott
Huismeester Mick Höfelmann

MEDEWERKERS OPERA ZUID
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Alle medewerkers van de Nederlandse Reisopera en De Nationale Opera

Vrienden van Opera Zuid en Simac

Alle Vrienden, schenkers en sponsoren van de Nederlandse Reisopera

Nationale Opera & Ballet Fonds

Vrienden en Geefkringleden van De Nationale Opera, Patronen en Young 
Patrons van Nationale Opera & Ballet en alle donateurs die De Nationale 
Opera Studio ondersteunen 

Opera Zuid

MET DANK AAN
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Nederlandse Reisopera 

De Nationale Opera - De Nationale Opera Studio
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Dhr. mr. J.F.M. Heuvelmans voorzitter
Mw. G.M.J.M. Stratermans AA penningmeester
Mw. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel raadslid
Dhr. mr. L.B. Langevoort raadslid
Dhr. Arthur van Dijk raadslid
Mw. S. Goetgeluk raadslid
Dhr. dr. ir. H.P.M. Kivits ere-voorzitter 

Eindredactie Opera Zuid 
Redactie en interviews Manon Berns
Foto cover Hugo Thomassen
Scenebeelden Joost Milde, Bjorn Frins
Vormgeving Chris Lemmens - Kloroform

RAAD VAN TOEZICHT OPERA ZUID

COLOFON



34




