
OPERA

21
22

ZUID



ONS SEIZOEN ’21-’22

Nooit eerder was de honger naar de
live-beleving, die opera zo’n
boeiende kunst maakt, groter. Het 
delen van intense emoties. Bij opera 
word je direct geraakt door de 
menselijke stem, voel je aan den lijve 
muziek en theater, en word je geza-
menlijk betoverd door de magie van 
het onherhaalbare moment. Seizoen 
21-22 brengt creatieve vreugde en 
artistieke dromen. Opera Zuid viert 
de liefde. En dat doen wij samen met 
u, samen met onze zangers, onze 
makers, onze musici en alle mede-
werkers, live.

Opera stelt telkens opnieuw de vraag 
naar de liefde; bij herhaling maar 
iedere keer weer op een andere 
manier. Wij zijn er ontzettend trots op 
dat we u het komende seizoen maar 
liefst vijf live-opera’s kunnen presen-
teren, waardoor we op vijf totaal 
andere wijzen het hele spectrum 

van de liefdeservaring kunnen 
verbeelden. Dit seizoen is William 
Shakespeare daarbij onze gids.

Grote liefdesverhalen hebben altijd 
invloed gehad op hoe wij liefde 
ervaren en over liefde denken. 
Shakespeares Romeo en Julia is 
zo’n verhaal: de jonge geliefden 
gaan ten onder, omdat de maat-
schappelijke realiteit waarin ze leven 
geen plaats laat voor hun liefde. De 
manier waarop wij vandaag de liefde 
beleven en vrije liefdeskeuze normaal 
vinden, is in grote mate bepaald door 
het proces dat door Shakespeares 
ongelukkige minnaars in gang werd 
gezet. De Franse componist Charles 
Gounod schreef met Roméo & 
Juliette een overrompelende roman-
tische versie van het verhaal, met een 
verrassend vooruitstrevende partituur 
die focust op de individuele psyche 
en emotionele waarachtigheid. Het 
jonge team rond regisseur Julien 
Chavaz en dirigent Philipp Pointner 
tekent voor een frisse en verfijnde 
lezing, die inzoomt op de clash tussen 
individuele emotie en maatschappe-
lijke context.

Benjamin Brittens meesterwerk 
A Midsummer Night’s Dream is 
een heerlijke bitterzoete komedie 
over liefde en ontrouw, over de 
verwarring en de betovering van de 
liefde, waaraan zelfs elfenkoningen 
niet ontsnappen! De haast dronken 
roes van Brittens muziek voert ons 
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mee in een betoverd woud, waar 
verdwaalde jonge liefdesparen 
verstrikt raken in een onontwarbaar 
kluwen van amoureuze misver-
standen. In datzelfde woud proberen 
amateurspelers een liefdestragedie 
te repeteren: komedie en tragedie 
raken zo onontwarbaar verstrengeld. 
Een ode aan de noodzakelijkheid van 
kunst en theater! De bedwelmende 
muziek van Britten duikt diep in de 
gevoelswerelden van de emotioneel 
betoverde personages. Regisseur Ola 
Mafaalani voelt de sensualiteit van 
de partituur feilloos aan en verbindt 
de zintuiglijke roes van muziek en 
theater met een sensitieve totaalerva-
ring voor àlle zintuigen. Ze is intuïtief, 
gepassioneerd, en gooit alle remmen 
los. Samen met de gelauwerde 
dirigent Karel Deseure maakt ze van 
deze midzomernacht een uitbundige 
viering van liefde en leven.

Ook de kinderopera Een lied voor 
de maan van de jonge Nederlandse 
componiste Mathilde Wantenaar, 
gebaseerd op het ontroerende 
sprookje van Toon Tellegen, gaat over 
de magische macht van zingen en 
van muziek. Muziek heeft de kracht 

om te troosten en te verbinden en 
ons uit eenzaamheid en isolement te 
bevrijden. In deze prachtige opera 
wil de mol een lied schrijven voor 
de maan, want de maan lijkt zo 
eenzaam, zo alleen aan de nachtelijke 
hemel. Als we iets geleerd hebben 
van de pandemie, dan is het wel het 
besef hoeveel behoefte wij hebben 
aan verbinding, en hoe rampzalig het 
gebrek aan contact kan zijn.
Met het lied dat de mol maakt voor 
de maan, verlost hij ook zichzelf 
uit zijn eenzaamheid, net zoals de 
mythische zanger Orpheus dat lang 
geleden deed.

De mythe van Orpheus, waarin een 
zanger liefde en verlies ervaart, 
staat aan de oorsprong van de 
operageschiedenis. Dit verhaal 
raakt de kern van opera en staat 
voor de emotionele impact van 
deze kunstvorm. Een team jonge 
muziektheatermakers gaat aan 
de slag met de beroemde opera 
Orphée et Eurydice van Gluck. We 
presenteren met trots de spannende 
nieuwe productie Orphée | L’Amour 
| Eurydice, een immersieve ervaring 
die live-opera combineert met virtual 
reality. Verschillende belevingswijzen 
komen samen en zorgen ervoor dat 
je het verhaal vanuit het perspec-
tief van één van de drie personages 
meemaakt: je komt letterlijk in de 
opera terecht. Enerzijds een heel 
individuele ervaring, tegelijkertijd erg 
collectief. Met dit bijzondere project 
zetten we onze samenwerking met 
de Nederlandse Reisopera en De 
Nationale Opera voort.

“IF MUSIC BE THE FOOD 
OF LOVE, PLAY ON!” 

- Shakespeare - 
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Tot slot zijn we ontzettend gelukkig
dat wij dit seizoen eindelijk ook de 
sprookjesopera Goud! van Leonard 
Evers een live-leven kunnen geven! 
Deze opera voor jonge kinderen, 
gebaseerd op het sprookje van 
de gebroeders Grimm, gaat over 
een tovervis, die alle wensen in 
vervulling kan laten gaan. Maar ook 
over hebzucht, en over steeds meer 
willen – met desastreuze gevolgen. 
Uiteindelijk kan alleen liefde het 
onheil afwenden: de liefde van de 
jonge Jacob voor zijn ouders, en zijn 
verlangen naar gewoon gelukkig zijn 
met de dingen die er écht toe doen.

Wat kijken wij er naar uit om volgend 
seizoen al dit prachtigs samen met u 
live te delen en te beleven!

Waut Koeken
Intendant Opera Zuid
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Charles Gounod baseerde zich
voor zijn opera Roméo & Juliette
op het populaire toneelstuk van
Shakespeare over de onmogelijke
liefde tussen Romeo en Julia, telgen
uit de twee rivaliserende families.
Het universele liefdesverhaal
wordt door regisseur Julien Chavaz
hedendaags vertolkt.

Opera Zuid kiest met de succesvolle 
Zwitserse regisseur Julien Chavaz en 
de jonge Oostenrijkse dirigent Philipp 
Pointner voor een frisse blik op een 
klassiek verhaal. 

De opera wordt uitgevoerd in het 
Frans met Nederlandse ondertiteling.

Als Romeo en Julia elkaar
ontmoeten, is het liefde op
het eerste gezicht. Maar hun
rivaliserende families doen er
alles aan om de twee uit elkaar te
houden. Een strijd die de geliefden 
uiteindelijk de dood in jaagt.
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EEN EIGENTIJDS LIEFDESVERHAAL

Interview met regisseur Julien 
Chavaz: ‘Een opera is nooit af, het is 
een voortdurend proces.' 

Iedereen kent het verhaal van Romeo 
en Julia, is dat een voor- of nadeel 
voor een regisseur?
‘Een voordeel. Als regisseur hoef ik 
de karakters en de ontwikkelingen 
niet meer uit te leggen en kan ik me 
meer richten op mijn interpretatie 
van het verhaal. Het publiek zal zich 
minder hoeven te concentreren op 
de verhaallijn en sneller constateren 
dat er dingen anders gaan dan in een 
eerdere uitvoering die zij zagen. Het 
laat zien hoe persoonlijk een regie 
kan zijn.’ 

Wat is volgens u de essentie van 
deze opera?
‘Deze opera gaat over het voortdu-
rende spanningsveld tussen publiek 
en privé. In de regie spelen we met 
deze verschillende perspectieven. 
Het ene moment neem je alles waar 
vanuit de twee families die elkaar 
in het openbaar bevechten om 
vervolgens naar het intieme perspec-
tief van Romeo en Julia te switchen, 
die elkaar in het geheim ontmoeten. 
Ook het decor is gebaseerd op deze 
wisseling van perspectief. Alsof je 
het ene moment uit het raam kijkt en 
de hele stad overziet en het volgende 
moment door een sleutelgat gluurt.’

Hoe verhoudt zich dit spanningsveld 
tot onze tijd waarin door sociale 
media zo ongeveer alles openbaar is?
‘In mijn regie speel ik met de vraag 
wat je wel en niet in het openbaar 
laat zien. We zijn gewend dat 
iedereen zijn hele leven op Instagram 
en Facebook etaleert. Maar ik laat 
op het podium af en toe een gordijn 
vallen. Het publiek ziet karakters 
erachter verdwijnen en hoort dat er 
zich iets afspeelt, maar is er geen 
deelgenoot van. Dat wekt nieuwsgie-
righeid op.’

Hoe ziet in uw regie de wereld van 
Romeo en Julia eruit?
‘Opera vraagt om een fantasiewereld 
met eigen kleuren, regels, esthetiek 
en lichaamstaal, die niet op de onze 
lijkt. Dit doel stel ik mezelf bij elke 
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productie, alsof ik een tekenfilm 
regisseer en kan kiezen uit alle moge-
lijkheden die er zijn. Het is een enorm 
spannend proces dat begint met een 
schetsboek waarin ik met mijn vaste 
decor- en kostuumontwerper een 
volledig nieuwe wereld creëer.’ 

Waarom vindt u de uitstraling van 
de zangers zo belangrijk? Hoort daar 
ook lichaamstaal bij?
‘In opera is die fundamenteel. 
Een opera kan de luisteraar alleen 
meenemen op een reis van drie uur 
als de lichaamstaal van de zanger 
volledig verbonden is met de muziek 
en tekst. Ik vraag geen ingestudeerde 
dansbewegingen; operazangers 
zijn geen balletdansers. Het gaat 
mij erom dat zangers hun lichaam 
inzetten op een persoonlijke en 
abstracte manier. Wat ik hoor, wil 
ik geflecteerd zien in de lichamen. 
Alleen zo komt de energie over bij het 
publiek. Anders kun je net zo goed 
naar een CD luisteren.’

U ziet het als uw belangrijkste taak 
om ritme aan een opera te geven. 
Hoe doet u dat in deze opera?
‘Allereerst moet het ritme tussen 

de grote koorscènes en de intieme 
solozang in balans zijn, maar ook 
tussen de muzikale overgangen en 
tussen de scènes. Deze muzikale 
overgangen zonder zang gebruik ik 
om meer te vertellen dan er op papier 
staat en verdieping te geven. Ik laat 
het verhaal vanuit een ander perspec-
tief zien en karakters terugkomen 
om magie en mysterie te creëren. 
Het publiek leert de karakters op een 
intiemere manier kennen dan in een 
op actiegerichte verhaallijn mogelijk 
is. Zo blijft het publiek, ondanks het 
feit dat ze de verhaallijn kennen, 
zichzelf toch vragen stellen.’

Is deze productie dan een herschep-
ping van Roméo & Juliette?
‘Al deze keuzes over ritme en 
structuur maak ik samen met de 
dirigent, waarbij we niet uit het oog 
verliezen dat het originele materiaal 
van deze opera natuurlijk al een 
interpretatie van Gounod van de tekst 
van Shakespeare is. Dat maakt opera 
tot kunst. Kunst is in mijn ogen het 
constant opnieuw in elkaar zetten 
en transformeren van bestaand 
materiaal. Een opera is nooit af, het is 
een voortdurend proces.’

“THE COURSE OF TRUE 
LOVE NEVER DID RUN 

SMOOTH …” 
- Shakespeare - 
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CREATIVES:
Regie Julien Chavaz
Muzikale leiding Philipp Pointner
Decorontwerp Anneliese Neudecker
Kostuumontwerp Sanne Oostervink
Lichtontwerp Paul van Laak
Assistent-dirigent / koordirigent Jori Klomp
Orkest philharmonie zuidnederland

CAST O.A.:
Juliette Anna Emelianova
Roméo Peter Gijsbertsen
Stéphano Maria Warenberg
Gertrude Raphaele Green
Tybalt Erik Slik
Benvolio Jacques de Faber
Mercutio Edwin Fardini
Pâris Rick Zwart
Frère Laurent Huub Claessens 
Capulet Marcel van Dieren

PREMIÈRE
Vrijdag 12 November 2021
20.00 uur
Theater aan het Vrijthof - Maastricht

TOURNEE
12 nov t/m 11 dec 2021

INFO & TICKETS
www.operazuid.nl/romeo-juliette

ROMÉO & JULIETTE
CHARLES GOUNOD

9

https://operazuid.nl/events/romeo-juliette/


B
EN

JA
M

IN
B

RI
TT

EN

A MIDSUMMER 
NIGHT'S DREAM



Benjamin Britten schreef de 
magische opera A Midsummer 
Night’s Dream, naar de romantische 
komedie van Shakespeare. Zij leggen 
onze diepste verlangens en angsten 
bloot. De ingehouden stijlbeheersing 
van Britten maakt uiteindelijk een 
ongehoorde uitspatting in het bos 
mogelijk. Regisseur Ola Mafaalani 
ontdekt de sensualiteit in deze 
partituur en gooit alle remmen los.

Samen met een topcast van 
voornamelijk Nederlandse en Britse 
solisten, special guests chefkok 
Andre Amaro en aerial kunstenaar 
Dreya Weber (bekend van P!nk) 
gaan Mafaalani en gelauwerd 
dirigent Karel Deseure een zwoele 
midzomernacht in, met als doel het 
publiek te betoveren.

De opera wordt uitgevoerd in 
het Engels met Nederlandse 
ondertiteling.

Tussen schemering en dageraad
verandert het koninkrijk van
Elfenkoning Oberon in een speelgrond
voor liefde. Met een druppel toversap
beïnvloedt Oberon het liefdesleven van
zijn onderdanen en echtgenote Tytania.
Verliefdheid, ontrouw, extase, verdriet
en verzoening vullen de nacht.
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EEN ONVERKLAARBARE
DRUPPEL TOVERSAP

Ze wordt ook wel de keizerin van 
de theatrale fantasie genoemd. Ola 
Mafaalani regisseert A Midsummer 
Night’s Dream van Benjamin Britten, 
naar de beroemde komedie van 
William Shakespeare. In haar regie 
komen niet alleen alle zintuigen maar 
ook wezenlijke kwesties aan bod. 
‘Deze opera laat zien hoe wreed wij 
kunnen zijn uit naam van de liefde.’

U bent een bekende en eigenzinnige 
theaterregisseur. Dit is uw tweede 
operaregie en debuut bij Opera Zuid. 
Hoe kwam de regie op uw pad?
‘Er wordt vaak tegen me gezegd dat 
ik theater regisseer alsof het opera is. 
Ik kan geen noot lezen, maar ik voél 

de muziek. Dat muzikale ritme zie je 
terug in de montage, het licht en de 
teksten in mijn voorstellingen. Toen 
ik uitsprak dat ik wel eens een film of 
opera zou willen regisseren, volgden 
er meteen uitnodigingen.’

Wat voelt u bij de muziek van 
Benjamin Britten?
‘Zijn muziek is heel minimalistisch en 
geeft alleen iets aan, een androgyne 
toonkleur die bijna niets invult. Als 
luisteraar zweef je en kleur je de 
muziek in met je eigen biografie van 
de liefde. Als een gerecht dat heerlijk 
ruikt, maar zich pas op je tong 
prijsgeeft.’
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A Midsummer Night’s Dream 
is niet alleen een traktatie voor 
de ogen en oren maar voor alle 
zintuigen. Waarom kiest u voor deze 
benadering?
‘Als ik iets zie, stroomt er een 
ervaring door mijn lichaam. Ik 
heb geen taal om dat gevoel te 
verwoorden, maar de toonlagen 
in muziek hebben exact dezelfde 
frequentie. Daarom ben ik zo’n 
operaliefhebber; opera heeft de taal 
om alle zintuigelijke ervaringen te 
verbeelden.’

Wat hoopt u met die zintuigelijke 
ervaring bij het publiek te bereiken?
‘Het kinderkoor komt niet gewoon 
op en zingt, maar bakt en kookt al 
zingend. Samen met chefkok André 
Amaro smelten ze chocola en spelen 
daarmee, meel vliegt in het rond. Het 
is mijn associatie met de onvoor-
waardelijke liefde zoals kinderen die 
beleven. Zij kennen de romantische 
liefde waar het stuk over gaat nog 
niet. Als je die kinderen bezig ziet, 
ervaar je zelf weer even die volle 
liefde voor alles om je heen. Het is 

mijn behoefte om deze opera jouw 
eigen liefdesrelatie te laten zijn. 
Opera is niet ontstaan als elitaire 
kunstvorm. Het is midden in de maat-
schappij begonnen als een vertaling 
van een normaal leven zoals dat van 
jou en mij.’ 

Wat zegt A Midsummer Night’s 
Dream over ons leven?
‘Deze opera beschrijft ons liefdes-
leven in alle vormen en gaat over 
wat wij niet kunnen zien. Het is 
een droom, waarin nachtmerrie 
en paradijs elkaar afwisselen. De 
druppel toversap van elfenkoning 
Oberon is onze eigen levenssitu-
atie. Weet jij waarom je op de een 
en niet op de ander verliefd wordt? 
De liefde is precies zoals Britten en 
Shakespeare het beschrijven: een 
onverklaarbare druppel.’

Mooi is voor u niet genoeg. 
Welke wezenlijke kwestie snijdt 
A Midsummer Night’s Dream aan 
volgens u?
‘A Midsummer Night’s is een maat-
schappelijk stuk over egoïsme binnen 
de liefde. Het begint niet voor niets 
met een vechtscheiding om een jong 
kind. En wat denk je van de wet die 
beslist van wie je mag houden? Dat 
heeft niets met liefde te maken. De 
opera laat zien hoe wreed wij kunnen 
zijn uit naam van de liefde. We 
kunnen het leven van onze partner 
tot een hel maken en toch zeggen 
“Ik hou van je”. Maar deze woorden 
brengen een verplichting met zich 
mee. Dat geldt voor al je relaties. 
Hier ligt de verbinding met de maat-

“IS LOVE A TENDER 
THING? IT IS TOO 

ROUGH, TOO RUDE, 
TOO BOISTEROUS, AND 
IT PRICKS LIKE THORN.” 

- Shakespeare -
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schappij. Een politicus bijvoorbeeld 
heeft een integriteitverplichting 
naar zijn burgers. Niet alleen aan je 
carrière denken, maar ook aan voor 
wie je het doet en het waarom van je 
daden.’

U hebt vaker stukken van 
Shakespeare geregisseerd. Wat 
betekent hij voor u?
‘Ik ben al zo lang verliefd op 
Shakespeare; een man vol 
speelsheid, vitaliteit en poëzie. 
Op de middelbare school lazen we 
in de Engelse les sonnetten van 
Shakespeare en ik snapte geen er 
geen woord van. En toch was ik 
betoverd, omdat zijn woorden mijn 
ziel raakten. Nu ik aan A Midsummer 
Night’s Dream werk, voel ik mij 
een medium van Shakespeare. 
Ik kan niet met hem praten maar 
wel zijn teksten interpreteren en 
er verder op bouwen. Wij zijn een 
team. Ik ga met hem naar bed en 
word met hem wakker, elke dag. En 
Britten ligt ertussen.’ Ola Mafaalani 
lacht uitbundig. ‘Monogamie werd 
polygamie, A Midsummer Night’s 
Dream.’
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CREATIVES:
Regie Ola Mafaalani
Muzikale leiding Karel Deseure
Regie-assistent Jean-Philippe Guilois
Dramaturgie Willem Bruls
Decorontwerp André Joosten
Assistent decorontwerp Lobke Houkes
Kostuumontwerp Regine Standfuss
Lichtontwerp Floriaan Ganzevoort
Orkest philharmonie zuidnederland

CAST O.A.:
Titania Kristina Bitenc
Puck Dreya Weber
Theseus Huub Claessens
Lysander Jeroen de Vaal
Demetrius Charles Rice
Hermia Leonie van Rheden
Helena Liesbeth Devos
Bottom Marc Pantus
Flute Christopher Gillett
Quince Marcel van Dieren
Snug Andrew Greenan
Snout Mitch Raemaekers
Starveling Galen Dole
Chef André Amaro 

PREMIÈRE
Zondag 22 mei 2022 
14.30 uur 
Parktheater Eindhoven

TOURNEE
20 mei t/m 22 jun 2022

INFO & TICKETS
www.operazuid.nl/amnd

A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM
BENJAMIN BRITTEN
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Hoe ziet de liefde eruit anno nu? 
Geïnspireerd door de opera Orphée 
et Eurydice van Christoph Willibald 
Gluck, gaan Robin Coops en Avinash 
Changa in een driedelige opera-
ervaring op onderzoek uit in Orphée | 
L’Amour | Eurydice. 

Orphée en Eurydice zijn in deze 
vertelling niet gescheiden door de 
dood. Ze geven om elkaar, maar zijn 
elkaar in hun relatie kwijtgeraakt. Ze 

communiceren niet meer met elkaar, 
alleen via sms met L’Amour, die ook 
niet meer weet hoe zijn rol er anno nu 
uit moet zien. Met theatrale middelen 
en VR-technologie laten ze het 
publiek drie verschillende ervaringen 
aan den lijve ondervinden.

Coproductie met de Nederlandse 
Reisopera, De Nationale Opera, M31 
Foundation en WeMakeVR.

ORPHÉE / 
L'AMOUR / 
EURYDICE

CREATIVES O.A.:
Regie Robin Coops
Virtual Reality Avinash Changa
Scenografie Maze de Boer
Choreografie Dunja Jocic

CAST O.A.:
Orphée Lucas van Lierop 

TOURNEE
voorjaar 2022

INFO & TICKETS
www.operazuid.nl/oae
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EEN LIED VOOR 
DE MAAN



Het moet rijmen, denkt de mol, 
en lopen. Of eigenlijk niet lopen, 
maar dansen. Een lied rijmt en 
danst. Maan, staan, gaan, waan, 
slaan, traan… Maan, laat me niet 
in de waan… Als hij klaar is gaat 
de mol ermee naar de sprinkhaan, 
die dirigent is van een orkest. Ze 
repeteren tot het helemaal goed is 
en ’s nachts geven ze een prachtig 
concert. Maar waarom kijkt de maan 
daarna zo triest?

Toon Tellegen
Een lied voor de maan is gebaseerd 
op het gelijknamige kinderboek 
van Toon Tellegen. Tellegen is 
internationaal vermaard om zijn 
vele korte dierverhalen. Zijn werk 

is geliefd bij jong en oud vanwege 
de amusante, bizarre situaties en 
filosofische diepgang. Verschillende 
van zijn verhalen zijn op muziek 
gezet, zoals bijvoorbeeld De genezing 
van de krekel in de Holland Festival-
productie The Cricket Recovers 
(2011). Voor componist Mathilde 
Wantenaar raakte de vertelling Een 
lied voor de maan gelijk een snaar: 
‘Het verhaal sprak meteen tot mijn 
muzikale verbeelding. […] Er komen 
belangrijke thema’s aan bod, zoals 
eenzaamheid, identiteit, teleurstelling 
en vriendschap. Het is ook een stuk 
over de kracht van muziek en de 
mogelijkheid om contact met elkaar 
te maken.’

De mol wil iets doen voor de 
maan. Die staat altijd alleen aan de 
hemel en krijgt nooit eens bezoek.
Hij besluit een lied voor de maan
te schrijven. Maar dat is moeilijker 
dan gedacht...
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Mathilde Wantenaar
De jonge componist Mathilde 
Wantenaar (1993) heeft haar 
sporen verdiend in het Nederlandse 
muziekleven. Nu waagt zij zich aan 
een eerste grotere opera, Een lied 
voor de maan, speciaal geschreven 
voor een jong publiek.

Een jong artistiek team
Op initiatief van verschillende 
operahuizen ontwikkelt het European 
Network of Opera Academies 
(ENOA) masterclasses en workshops 
voor jonge musici, zangers en 
theatermakers. Het idee voor Een 
lied voor de maan kwam voort uit 
zo’n workshop.

De opera duurt ongeveer één
uur, zonder pauze en wordt in het 
Nederlands uitgevoerd. 

Familie-opera (6+)
Een lied voor de maan is een 
coproductie met De Nationale Opera, 
de Munt / La Monnaie, Festival 
Aix-en-Provence, Escuela Superior 
de Música Reina Sofía en met de 
steun van ENOA en Creative Europe 
Program van de Europese Unie.
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CREATIVES:
Regie Béatrice Lachaussée
Compositie Mathilde Wantenaar
Libretto/Dramaturgie Willem Bruls
Scenografie/Kostuumontwerp Nele Ellegiers
Dramaturgie Wout van Tongeren 
Lichtontwerp Cor van den Brink 
Video Coen Bouman
Kostuums Atelier Opera Zuid
Orkest Nationaal Jeugdorkest

CAST O.A.:
De Mol Vera Fiselier
De Sprinkhaan/Aardworm Berend Eijkhout
De Kikker Jan Willem Schaafsma
De Veldmuis/Maan Ginette Puylaert
De Relmuis/Krekel Francine Vis
Spitsmuis Mirna Ackers 

TOURNEE
29 okt t/m 29 nov 2021

INFO & TICKETS
www.operazuid.nl/een-lied-voor-de-maan

EEN LIED VOOR DE MAAN
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GOUD!



Ook al zijn Jacob en zijn ouders arm, 
ze zijn wel gelukkig. Op een dag 
vangt Jacob een speciale vis. ‘Gooi 
me terug in de zee’, zegt de vis. ‘Dan 
geef ik je alles wat je wenst.’ In een 
flits sieren gloednieuwe schoenen zijn 
voeten. Ook vader en moeder willen 
schoenen, een groot huis, mooie 
vakanties…  Met elke nieuwe wens 
wordt Jacob ongelukkiger, worden 
de ouders ontevredener, wordt de vis 
dunner en dunner en de zee ruwer en 
ruwer – totdat een grote storm alles 
meevoert.

Componist Leonard Evers schreef 
Goud! in 2012, op een libretto van 
Flora Verbrugge. Zij baseerden zich 
op het sprookje De Goudkinderen 
van de gebroeders Grimm. Evers 
componeerde spannende muziek op 
verschillende slagwerkinstrumenten, 
zoals een marimba, een vibrafoon, 

bekkens en trommels. Allemaal 
instrumenten die de geluiden van 
de zee en de vis verklanken. Een 
zangeres en een slagwerker spelen, 
zingen en musiceren en brengen het 
verhaal op het podium tot leven.

Wat is een normale wens en wat 
mateloze hebzucht? En welke 
gevolgen heeft onze hebzucht op 
de natuur? Serieuze vragen voor 
een kinderopera. Toch is Goud! niet 
zwaar op de hand. Humor, poëzie 
en muziek maken deze opera tot een 
avontuur voor jong en oud.

De opera duurt ongeveer één 
uur, zonder pauze en wordt in het 
Nederlands uitgevoerd.

Familie-opera (4+)
Goud! is een coproductie met De 
Nationale Opera.

Wil jij ook altijd meer? De
nieuwste telefoon? Nog een
trui? Of ben je gelukkiger zonder
wensen? Deze eigentijdse
kinderopera draait om een actueel
thema: hebzucht. Een muzikaal
sprookje voor kinderen én ouders.
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CREATIVES:
Regie Kenza Koutchoukali
Compositie Leonard Evers
Libretto Flora Verbrugge
Scenografie Amber Vandenhoeck
Kostuumontwerp Leo van den Boorn 
Dramaturgie Wout van Tongeren 
Lichtontwerp Cor van den Brink 
Kostuums Atelier Opera Zuid

CAST O.A.:
Jacob Nienke Nasserian Nillesen / Vera Fiselier
Slagwerk Laura Trompetter / Jennifer Heins 

TOURNEE
voorjaar 2022

INFO & TICKETS
www.operazuid.nl/goud

GOUD!
LEONARD EVERS
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WERKTHEATER 
OPERA ZUID

Werktheater Opera Zuid is een reeks 
innovatieve theatrale concerten en 
voorstellingen. Klassieke zang vormt 
het vertrekpunt voor onverwachte 
en verrassende ontmoetingen tussen 
artistieke expressievormen zoals 
muziek, dans, mode, beeldende 
kunst, poëzie & literatuur. Verwonde-
ring en dialoog met de artiesten staan 
centraal. En verrassing. Verwacht in 
Werktheater Opera Zuid daarom het 
onverwachte!

Houd onze website in de 
gaten voor het programma 
www.operazuid.nl/werktheater

WERK
THEATER

OPERA       
   ZUID

Scènefoto uit de voorstelling Le Cabaret 
du Faune (2021)24



WORD VRIEND VAN OPERA ZUID!

Opera Zuid brengt opera die je voelt, 
raakt, verwondert en vervoert, vanuit 
de onuitputtelijke verbeeldingskracht 
van de mens. Toptalenten staan bij 
ons hand in hand met gevestigde 
namen op het toneel. U zorgt ervoor 
dat deze talenten een podium krijgen 
en zich kunnen ontwikkelen. Als 
Vriend van Opera Zuid wordt u niet 
alleen lid van onze operagemeen-
schap, u maakt onze producties van 
dichtbij mee. 

Opera Zuid wil in de toekomst inno-
vatieve projecten blijven bedenken 
en uitvoeren. Uw Vriendschap vormt 
hierbij een essentiële schakel. Als 
Vriend blijft u betrokken én maakt u 
mede mogelijk!

Als Vriend krijgt u daarom gratis 
rondleidingen, ontvangt u de Vrien-
dennieuwsbrief en krijgt u korting 
op een aantal voorstellingen van 
Opera Zuid.

Als Vriend betaalt u een bijdrage van 
€ 40,- per kalenderjaar. Wordt u met 
het hele gezin Vriend? Dan betaalt u 
€ 60,-. U kunt ook als Gulle Gever 
een bijdrage van € 125,- doneren. 
Studenten/jongeren tot 25 jaar 
betalen € 12,50.

Uw aanmelding is welkom via 
www.operazuid.nl/vrienden

Liever eenmalig schenken? Dat kan! 
Klik hier of doneer via onderstaande 
QR code of maak je donatie over via 
NL67 RABO 0119 4305 84.

ANBI
Opera Zuid is door de Belasting-
dienst erkend als ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling). Op grond 
hiervan kunnen personen die Opera 
Zuid langere tijd financieel onder-
steunen hun giften in mindering 
brengen op het belastbaar 
inkomen. Voor meer informatie 
hierover kunt u bij ons terecht via 
vrienden@operazuid.nl.

I WOULD NOT WISH 
ANOTHER COMPANION 

BUT YOU 
- William Shakespeare -
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TEAM OPERA ZUID

Waut Koeken Intendant 
Rudy van Wijk Uitvoerend Producent
Ton Coenen Hoofd Bedrijfsvoering en Financiën
Jurjen Toepoel Hoofd Publiekswerking en Commercie
Lotte Lindelauff Productieleider & Artistiek Administrateur
Joep Hupperetz Productie Assistent en Dramaturg
Sylvain Smeets Coördinator Techniek
Nathalie Smeets Rekwisiteur & Coördinator Vrijwillige Inzet 
Fanny Bartels Coördinator Marketing & Communicatie
Leana Bekker Medewerker Marketing & Communicatie
Tia Schutrups Pers
Leo van den Boorn Hoofd Kostuumatelier
Ben van Buuren Assistent Hoofd Kostuumatelier
John Meertens Medewerker Kostuumatelier
Anny Krutzen Medewerker Kostuumatelier
Sophie Scarrott Algemeen Facilitair Medewerker
Mick Höfelmann Huismeester

26



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. A. van Dijk Raadslid
Mw. S. Goetgeluk Raadslid
Dhr. drs. M.R. Kagenaar Raadslid
Dhr. dr. ir. H.P.M. Kivits Ere-voorzitter 

Vormgeving Chris Lemmens - Kloroform
Fotografie Bjorn Frins, Reyer Boxem, David Peskens
Interviews Manon Berns
Eindredactie Team Opera Zuid

Stichting Opera Zuid
Postbus 104
6200 AC Maastricht

Studio Malpertuis
Malpertuisplein 60
6217 CD Maastricht

www.operazuid.nl
office@operazuid.nl

RAAD VAN TOEZICHT OPERA ZUID

COLOFON
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Opera Zuid dankt subsidiënten en sponsoren:
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