


ANDERE WERELDEN

maatschappij. In de hel blijkt het 
leuker toeven voor goden en 
mensen dan op aarde of op de 
Olympus. De klassieke mythe 
van Orpheus wordt op zijn kop 
gezet, net als alle klassieke 
operaconventies. In een feest 
van humor en poëzie ontmaskert 
clown-dichter Offenbach onze 
hypocrisie en dwaasheid, alleen 
een helse Cancan kan de wereld 
redden. Yes, we cancan!
De gids bij deze reis is het 
personage dat naar eigen 
zeggen het klassieke koor 
vervangt: de Publieke Opinie. In 
tijden van continu getwitter van 
meningen krijgt dit personage 
een extra grappige actualiteit. 
Na het immense succes van 
Fantasio in 2019 zijn we ontzet-
tend trots om het dreamteam 
van Benjamin Prins (regisseur) 
en Enrico Delamboye (dirigent) 
weer samen te brengen, dit keer 
in combinatie met het verbluf-
fende ontwerpduo Marloes en 
Wikke.

Op onze reis ontmoeten we ook 
spannende nieuwe talenten. De 
jonge componist Leonard Evers 
en de getalenteerde theater-
maker Mart van Berckel duiken 
samen in de wereld van revolu-
ties. ‘Verander de wereld, ze 
heeft het nodig’, schreef Bertolt 
Brecht in een lied dat tevens de 
titel opleverde voor Ändere die 
Welt. Een muziektheatervoor-
stelling die onder en achter de 
kruitdampen en de idealen van 
revoluties door de geschiedenis 
heen, zoekt naar de utopische 
droom van een andere wereld. 
Tegelijk kijken en luisteren we 
in deze productie voorbij die 

utopie naar onze individuele 
verzuchtingen en verlangens. 
Wat betekent het om de wereld 
te willen veranderen? We zijn 
er buitengewoon trots op, 
om samen met u deze vragen 
te kunnen behandelen in een 
coproductie met onze partners 
van de Nederlandse Reisopera 
en De Nationale Opera. 

De reis naar andere werelden 
wordt voortgezet met de nieuwe 
familieopera Het Lijflied: hier 
betreden we samen met Ina het 
universum ónder onze eigen 
huid en luisteren we naar de 
wonderbaarlijke muziek van ons 
lichaam. Van het kloppen van 
ons hart tot het pruttelen van 
onze maag, van het borrelen 
van onze darmen tot het gonzen 
van onze hersenen. In duet met 
haar eigen organen leert Ina wat 
liefde is en wat het betekent 
om te leven. Pas in samenzang 
met haar hart, ontdekt ze dat ze 
verliefd is. Treffender kan een 
metafoor voor de liefde en voor 
de kracht van opera niet zijn.

Seizoen 2022-2023 wordt een 
avontuurlijke ontdekkingsreis 
die Opera Zuid zielsgraag met u 
aangaat. Een ontdekkingstocht 
naar alle mogelijke werelden die 
de onze zijn of zouden kunnen 
zijn. 

Wij hopen u van harte te mogen 
begroeten op onze reizen, 
dichtbij of verder van huis!

Intendant Waut Koeken & 
Team Opera Zuid

Opera heeft het wonderlijke 
vermogen ons naar andere 
werelden te kunnen voeren. 
Opera verbindt en versmelt 
uiteenlopende werelden; 
van muziek, theater, dans 
en vormgeving, van emotie 
en ratio, van hart en hoofd, 
van het wonderbaarlijke en 
het vertrouwde, van zang en 
zeggingskracht, van lichaam en 
geest, van individu en samenle-
ving, van het tragische en het 
komische.

Vervoering en verbeelding 
kennen dit nieuwe seizoen bij 
Opera Zuid geen grenzen. Want 
de producties die wij dit theater-
seizoen met ongelooflijk veel 
plezier en trots presenteren, 
hebben één ding gemeen: ze 
nemen u en ons samen mee op 
reis naar andere werelden. We 
dalen af naar de onderwereld, en 
naar de wonderwereld van onze 
diepste dromen en verlangens. 
Naar utopische wenswerelden 
die revoluties doen ontvlammen 

en naar de betoverende binnen-
wereld van ons eigen lichaam. 
Op deze reis gaat elke opera op 
een andere, verrassende manier 
de dialoog aan met het hier en 
nu, met de wereld zoals ze is en 
zoals ze zou kunnen zijn - en met 
u, ons publiek! 

In de nooit eerder op 
Nederlandse planken gebrach-
te Broadway-opera Lady in 
the Dark zien en horen we een 
onverwachte kant van Kurt 
Weill, die ons meevoert naar 
de diepten van onze psyche 
en de droomwerelden van ons 
onderbewustzijn. Thema’s als 
prestatiedruk, burn-out en de 
zoektocht naar zelfvervulling 
en liefde worden op briljante 
en ontroerende wijze gevat 
in een raamvertelling van drie 
miniatuur droom-opera’s, die 
niemand onberoerd kan laten. 
Hebt u ooit gedroomd over uzelf 
als circusartiest? Of als glamou-
reuze beroemdheid? Had u ooit 
een “wedding-dream”? Dan kan 
en mag u deze reis niet missen! 
Uw reisgidsen zijn de gevierde 
Amerikaanse dirigent David 
Stern en rising star regisseur 
Anna Pool, samen met topcho-
reografe Rebecca Howell en een 
prachtige cast van internationale 
en Nederlandse wereldstem-
men.

Met de verrukkelijke en doldwa-
ze komische opera Orphée aux 
Enfers voert meesterhumorist 
en satiricus Jacques Offenbach 
ons dansend en feestend mee 
naar de onderwereld – die 
een spiegelbeeld blijkt te zijn 
van onze eigen burgerlijke 
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Interview met regisseur 
Anna Pool 

In Kurt Weills beroemde 
Broadway-opera Lady in the 
Dark belandt Liza Elliot, hoofdre-
dacteur van een modemagazine, 
door mentale klachten bij een 
psychiater. In drie droom-se-
quenties word je meegenomen 
in het onderbewuste van Liza, 
die als het ware een drieluik van 
korte opera’s zijn: de Glamour- 
droom, de Huwelijk-droom en 
de Circus-droom. De thema’s 
van haar dromen zoals werk- 
en prestatiedruk, zelfbeeld en 
zelfvervulling in een jachtige en 
hectische maatschappij, zijn nu 
herkenbaarder dan ooit. 

Regisseur Anna Pool presen-
teert samen met de gevierde 
Amerikaanse dirigent David 
Stern deze Weill-klassieker voor 
het eerst aan het Nederlands 
publiek. In haar regie reflec-
teert Pool op de gedateerde 
man-vrouwverhoudingen. ‘Ik 
laat het publiek weten dat we 
ons allemaal bewust zijn van het 
feit dat dit stuk in een andere 

tijd geschreven is, terwijl we het 
publiek toch het oorspronkelijke 
stuk en Liza’s reis laten beleven.’ 

Het stuk is een raamvertelling, 
gebaseerd op Liza’s psycho-
analyse en ontspint zich in drie 
droom-sequenties. Wat is de 
functie van deze dromen? 
‘De dromen geven Liza de 
ruimte om zichzelf te zijn en de 
mogelijkheid zich uit te drukken 
zoals ze dat in haar echte 
leven niet kan. De plekken die 
ze bezoekt en de kleding die 
ze draagt zijn in deze dromen 
grenzeloos. Alles is mogelijk. 
Karakters uit haar leven komen 
in nieuwe verschijningen voorbij. 
Maar wat doen zij daar? Is dit 
wat ze wil, wat ze denkt dat 
ze wil of waarvan ze nog niet 
beseft dat ze het graag wil? 
Welkom in de waanzin van onze 
hersenen, in de wereld zoals die 
zou kunnen zijn. Opera heeft de 
kracht je naar de plek te brengen 
waar onze emoties verborgen 
liggen. Diep in onszelf. Met 
tekst alleen dring je niet door in 
deze diepere laag. Je hebt de 
muziek echt nodig.’ 

Lady in the Dark is in 1941 
geschreven. Kunnen we ons nog 
goed verplaatsen in Liza? 
‘Liza is een bijzondere, getalen-
teerde en geliefde vrouw. Ze 

LADY IN THE DARK/
DAME IN HET DUISTER 
‘OPERA HEEFT DE KRACHT JE 
NAAR DE PLEK TE BRENGEN 
WAAR ONZE EMOTIES 
VERBORGEN LIGGEN. DIEP IN 
ONSZELF.’

is zichzelf kwijtgeraakt doordat 
zij aan de verwachtingen van 
alle mensen om haar heen 
wil voldoen. Haar positie als 
hoofdredacteur van een groot 
modemagazine was uitzonderlijk 
in die tijd. Tegenwoordig hebben 
we veel meer vrouwen op zulke 
hoge functies. Des te opvallen-
der is het dat de problemen 
waar Liza tegenaan loopt, zoals 
de enorme werkdruk en keuze-
stress, niet veranderd zijn. 
Ze zijn alleen maar groter 
geworden. Niet alleen vrouwen, 
maar ook mannen ervaren 
hierdoor angstproblemen, 
depressies en paniekaanvallen.’ 

Uw manier van regisseren 
wordt als innovatief omschre-
ven. Wat valt in Lady in the 
Dark hieronder? 
‘Onder andere mijn reflecties 
op de gedateerde man-vrouw-
verhoudingen in deze opera. 
In knipogen naar de jaren ’40 
zoom ik in op het gedrag van 
mannen. Niet alleen Liza ligt 
op de bank van de psychiater, 
ook anderen worden onder de 
loep genomen. Daarbij is de 
psychiater in mijn regie geen 

man maar een vrouw. Nu twee 
vrouwen met elkaar in gesprek 
gaan, is de neerbuigende toon 
minder hinderlijk dan wanneer 
deze van een man zou zijn. Dat 
accepteren we vandaag de dag 
gewoon niet meer. Zo probeer ik 
de verhoudingen gelijkwaardiger 
te maken. Niet als een feminis-
tische daad, maar als een daad 
van bevrijding, zodat Lady in the 
Dark nog altijd actueel is.’ 

Lady in the Dark wordt 
uitgevoerd in het Engels met 
Nederlandse en Engelse 
boventiteling. 

Lady in the Dark is een co- 
productie van Opera Zuid en 
Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg.

Boek door Moss Hart - Muziek 
en libretto door Kurt Weill en 
Ira Gershwin. Script aanpassing 
door Christopher Hart en Kim H. 
Kowalke. 

PREMIÈRE:
za 12 november 2022 - 19.30u
Theater aan het Vrijthof
Maastricht

‘WELKOM IN DE WAANZIN 
VAN ONZE HERSENEN, IN 

DE WERELD ZOALS DIE ZOU 
KUNNEN ZIJN.’

CREATIVES o.a.:
Muzikale leiding David Stern
Regie Anna Pool
Choreografie Rebecca Howell
Decor- & kostuumontwerp 
Madeleine Boyd
Lichtontwerp Bretta Gerecke
Dramaturgie Joep Hupperetz
Koorleiding Jori Klomp
Orkest philharmonie 
zuidnederland

CAST o.a.:
Dr. Alexandra Brooks Sylvia 
Poorta
Liza Elliot Maartje Rammeloo/ 
Alexia Macbeth
Charley Johnson Elliott Carlton 
Hines
Russel Paxton Andrew Love
Randy Curtis Quirijn de Lang
Kendall Nesbitt Jeremy Finch 
White
Elinor Foster Veerle Sanders
Maggie Grant Nienke 
Nasserian
Koor Theaterkoor Opera Zuid
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Kijk op www.operazuid.nl/lady-in-the-dark voor tickets, info 
en de meest actuele speellijst

SPEELLIJST
LADY IN THE DARK

Donderdag 10 november 2022 
Maastricht, Theater aan het Vrijthof  TRY-OUT

Zaterdag 12 november 2022
Maastricht, Theater aan het Vrijthof PREMIÈRE

Dinsdag 15 november 2022 
Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht

Donderdag 17 november 2022 
Tilburg, Theaters Tilburg

Dinsdag 22 november 2022 
Eindhoven, Parktheater Eindhoven

Donderdag 24 november 2022 
Luxemburg, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Zaterdag 26 november 2022 
Luxemburg, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg

Dinsdag 29 november 2022  
Den Haag, Amare

Donderdag 1 december 2022  
Heerlen, Parkstad Limburg Theaters

Zaterdag 3 december 2022  
Sittard, Toon Hermans Theater  

Dinsdag 6 december 2022 
Rotterdam, Theater Rotterdam Schouwburg 

Donderdag 8 december 2022  
Breda, Chassé Theater 

Zondag 11 december 2022
Maastricht, Theater aan het Vrijthof 
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Interview met regisseur 
Benjamin Prins

In de komische opera Orphée 
aux Enfers geeft meestersa-
tiricus Jacques Offenbach de 
klassieke mythe een nieuwe 
draai. Eurydice haat de muziek 
van Orpheus, wijst haar burger-
lijke leven af en reist met haar 
minnaar Pluto naar de onderwe-
reld. De goden, verveeld met 
hun rijke en machtige levens, 
besluiten Eurydice te volgen. 
Hun verschijning in de onderwe-
reld leidt uiteindelijk tot een 
groot feest.

Na het enorme succes van 
Fantasio (2019) regisseert 
Benjamin Prins opnieuw een 
opera van Offenbach bij Opera 
Zuid. ‘De wereld die we op 
het podium zien moet net zo 
bruisend zijn als de muziek van 
Offenbach.’

Wat is volgens u de kern van 
deze opera?
‘Dit stuk gaat over het conflict 
tussen hel en paradijs, met 
Eurydice als protagonist en 
onderwerp van alle verlangens. 
Zij is een krachtige vrouw die 
me doet denken aan Madame 
Bovary. Omdat zij de verveling 
van het kleine burgerlijke leven 
afwijst, kiest zij een onwaar-
schijnlijke minnaar - Aristée 
alias Pluto - en lokt een oorlog 
tussen de goden uit, die leidt tot 
het grootste feest ooit. Uitein-
delijk kan Eurydice worden wie 
zij altijd al had willen zijn: een 
Bacchante.’ 

ORPHÉE AUX ENFERS/
ORPHEUS IN DE ONDERWERELD
‘BIJ HET VERLATEN VAN DE 
ZAAL HOOP IK DAT HET PUBLIEK 
ONGEDULD VOELT OM ZO SNEL 
MOGELIJK WEER NAAR HET 
THEATER TERUG TE KEREN.’

Welke sfeer past daarbij?
‘Het gaat een extravagant, vrolijk 
en bevrijdend feest worden vol 
elegant plezier. Met de nadruk 
op elegant, want Offenbachs 
muziek zorgt ervoor dat het 
nooit over de top is. De spelers 
overdrijven niet, hun spel is altijd 
in lijn met de orkestratie.’

Wat wil Offenbach ons met 
deze opera vertellen?
‘Als de mens accepteert dat 
hij zowel het duivelse als het 
hemelse in zich draagt en deze 
twee delen met elkaar in contact 
brengt, dan zouden we een reëel 
beeld van het leven hebben. Er is 
geen goed zonder kwaad, geen 
verantwoordelijkheid zonder 
plezier, geen evenwicht zonder 
beweging. Elke kracht heeft 
een tegenkracht. Ons huidige 
positieve mensbeeld is zo eenzij-
dig, want de mens is behoorlijk 
ambivalent. Dat wil Offenbach 
ons laten zien.’

Hoe brengt u dit alles als 
regisseur op het toneel tot 
leven?
‘In mijn regieën verwijs ik naar 
de klassieke meesters van 
het theater. Ik respecteer hun 
methodes en esthetische regels. 

Met deze kennis begeleid ik 
de cast, zodat iedereen op het 
juiste spoor zit. Dit klassieke 
kader heb ik nodig om er vervol-
gens met spontaniteit, humor en 
enthousiasme uit te breken. Ik 
wil de spelers en het publiek de 
sleutel geven om het plezier te 
bevrijden. Zonder schuldgevoel 
en zorgen. Het duivelse en het 
goddelijke komen samen in de 
beroemde Cancan. Het orkest 
speelt eenstemmig, waarmee 
de sfeer van een antieke trance 
wordt opgeroepen. Alcohol, 
zon en dans doen denken aan 
carnaval, waar iedereen kan zijn 
wie hij wil en waar alles mogelijk 
is. Bij het verlaten van de zaal 
hoop ik dat het publiek ongeduld 
voelt om zo snel mogelijk weer 
naar het theater terug te keren. 
Daar leeft het! Daar ontdek je 
dat er diep in jezelf net zo’n vuur 
brandt.’

Orphée aux Enfers wordt 
uitgevoerd in het Frans met 
Nederlandse en Engelse 
boventiteling.

PREMIÈRE:
zo 21 mei 2023 - 14.30u
Parktheater Eindhoven
Eindhoven

‘HET GAAT EEN 
EXTRAVAGANT, VROLIJK 
EN BEVRIJDEND FEEST 

WORDEN VOL ELEGANT 
PLEZIER.’

CREATIVES o.a.:
Muzikale leiding Enrico 
Delamboye
Regie Benjamin Prins
Choreografie Willy Laury
Decorontwerp Marloes & 
Wikke
Kostuumontwerp Jorine van 
Beek
Orkest philharmonie 
zuidnederland

CAST o.a.:
Eurydice Amel Brahim-Djelloul
Orphée Mark Omvlee 
Aristée/Pluton Damien 
Bigourdan
Jupiter Roger Smeets
Junon Francis van Broekhuizen
Bacchus/Opinion Publique 
Thomas Morris 
Koor Theaterkoor Opera Zuid
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Kijk op www.operazuid.nl/orphee-aux-enfers voor tickets, info 
en de meest actuele speellijst

SPEELLIJST
ORPHÉE AUX ENFERS

Vrijdag 19 mei 2023
Eindhoven, Parktheater Eindhoven TRY-OUT

Zondag 21 mei 2023 
Eindhoven, Parktheater Eindhoven PREMIÈRE

Dinsdag 23 mei 2023 
Tilburg, Theaters Tilburg

Donderdag 25 mei 2023 
Maastricht, Theater aan het Vrijthof 

Zaterdag 27 mei 2023 
Venlo, Theater De Maaspoort

Dinsdag 30 mei 2023 
Den Haag, Amare

Donderdag 1 juni 2023 
Breda, Chassé Theater

Dinsdag 6 juni 2023 
Amersfoort, Flint

Donderdag 8 juni 2023 
Heerlen, Parkstad Limburg Theaters

Zaterdag 10 juni 2023
Sittard, Toon Hermans Theater

Dinsdag 13 juni 2023
Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht

Donderdag 15 juni 2023
Valkenburg, Openluchttheater Valkenburg

Zaterdag 17 juni 2023
Soest, Openluchttheater Cabrio
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Interview met Leonard Evers en 
Mart van Berckel

Met Ändere die Welt! geven 
componist en dirigent Leonard 
Evers en regisseur Mart van 
Berckel een poëtische kijk op 
een wereld in verandering en op 
de individuele emoties in tijden 
van crisis. Vanaf de eerste noot 
werkten ze samen aan deze 
opera. ‘Wij zoeken naar een 
nieuwe definitie van revolutie.’

Hoe zijn jullie op het idee 
gekomen om een opera over 
revolutie te maken?
LE: ‘In deze tijd ontkomt 
niemand eraan om over verande-
ring en revolutie na te denken. 
Oorlog, autoritaire regimes, 
klimaatcrisis; het raakt ons 
allemaal. Toch werd ik er door 

een vrouw op gewezen dat onze 
generatie niet geëngageerd zou 
zijn. Zij stond in de jaren ‘70 op 
de Dam met een spandoek te 
protesteren tegen kernwapens. 
Dat raakte mij. Daarom ben ik 
op zoek gegaan naar wat het 
begrip revolutie precies betekent 
voor mijn generatie.’ MvB: ‘Onze 
generatie gaat niet en masse de 
straat op, maar dat betekent niet 
dat we niet geëngageerd zijn. 
We leven zeker wel bewust, 
alleen uiten we dat op een 
andere manier. Niet collectief, 
maar geïntegreerd in onze 
individuele levens. Wij zoeken 

ÄNDERE DIE WELT!/
VERANDER DE WERELD!
‘OP HET PODIUM KIJKEN WE 
NAAR MENSEN DIE HUN 
WEG ZOEKEN TUSSEN DE 
PUINHOPEN.’

naar een andere definitie van 
revolutie dan het clichébeeld 
van met zijn allen de barricade 
op gaan en de boel in de fik 
steken. Hoe kun je revolutie als 
maatschappelijke verandering 
op een andere manier omschrij-
ven, zodat onze generatie zich 
er beter toe kan verhouden? Die 
vraag werd ons uitgangspunt.’

Jullie hebben samen veel 
gesprekken gevoerd. Hoe 
vertalen jullie deze gesprekken 
naar een muzikaal repertoire? 
LE: ‘Ik ben in muziek gedoken 
die voor mijn gevoel het 
thema van revolutie raakt. Ik 
heb geprobeerd een nieuwe 
klankwereld te construeren. 
Mijn inspiratiebronnen hiervoor 
waren onder andere strijd-
lustige en poëtische liederen 
van de Duitse componist Hans 
Eisler, het Tweede Strijkkwar-
tet van de muzikale revolutio-
nair Schönberg, hedendaagse 
teksten van een spoken word 
artist en elektronische muziek. 
Het stuk wordt gezongen in 
vier cantates; die verbeelden 
tegelijk de natuurlijke cyclus van 
de seizoenen, waarin de herfst 
staat voor het besef van sterfe-
lijkheid en de lente hoop brengt.’

Hoe vertalen jullie de revolutio-
naire ideeën naar het toneel?
MvB: ‘De hoop waarmee een 
revolutie begint is vaak moeilijk 
te rijmen met het slagveld dat 
het veroorzaakt. Een gevoel 
van melancholie is voelbaar: 
enerzijds is er rouw om datgene 
wat voorbij is, anderzijds is er 
hoop op nieuwe bloei. Op het 
podium kijken we naar mensen 
die hun weg zoeken tussen de 
puinhopen. Ze reflecteren en 
kijken vooruit. Vier dragende 
stemmen kijken op een eigen 
manier naar verandering. Een 
vrouw zingt met een moederlijke 
blik over geweld en liefde en een 
oudere in de herfst van het leven 
haalt herinneringen op van voor 
de revolutie. Er is een stem die 
zijn idealen ten onder heeft zien 
gaan en het collectief is strijd-
lustig.’ 

Ändere die Welt! is een 
coproductie van De Nationale 
Opera, de Nederlandse Reisope-
ra en Opera Zuid in het kader 
van de meerjarige samenwer-
king rond talentontwikkeling.

PREMIÈRE:
za 11 maart 2023
Meervaart
Amsterdam

‘EEN BESEF VAN 
STERFELIJKHEID EN HOOP 

ONTMOETEN ELKAAR’

CREATIVES o.a.:
Muzikale leiding en concept 
Leonard Evers
Regie en concept Mart van 
Berkel
Decorontwerp Vera Selhorst
Kostuumontwerp Rosa 
Schützendorf
Lichtontwerp Vera Selhorst
Dramaturgie Luc Joosten & 
Jasmijn van Wijnen

CAST o.a.:
Zangers Michael Wilmering 
en zangers van De Nationale 
Opera Studio
Acteur Amara van der Elst
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Kijk op www.operazuid.nl/andere-die-welt, voor tickets, info 
en de meest actuele speellijst

SPEELLIJST
ÄNDERE DIE WELT!

Zaterdag 11 maart 2023 
Amsterdam, Meervaart PREMIÈRE

Zondag 12 maart 2023 
Amsterdam, Meervaart

Woensdag 15 maart 2023 
Haarlem, Stadsschouwburg Haarlem

Vrijdag 17 maart 2023 
Sittard, Toon Hermans Theater

Dinsdag 21 maart 2023 
Helmond, Theater Het Speelhuis

Zondag 26 maart 2023 
Zwolle, Schouwburg Odeon

Dinsdag 28 maart 2023 
Heerlen, Parkstad Limburg Theaters

Donderdag 30 maart 2023 
Deventer, Deventer Schouwburg

Zondag 2 april 2023 
Leiden, Leidse Schouwburg
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Interview met regisseur 
Alma Terrasse

In Het Lijflied kom je in Ina’s 
lichaam terecht en ontdek je 
samen met haar het wonder-
baarlijke klankuniversum dat 
haar organen maken. Je hoort 
typische lichaamsgeluiden zoals 
het borrelen van haar maag, 
het kloppen van haar verliefde 
hart en het pruttelen van haar 
darmen, maar ook onbekende 
geluiden zoals hersengolven.
Alma Terrasse schreef het 
libretto van deze familieopera 
en is tevens regisseur. ‘Ik heb 
Het Lijflied precies geschreven 
zoals ik het wilde regisseren; 
met een meisje in de hoofdrol, 
met aandacht voor wetenschap, 
emoties en vriendschap en dat 
alles in een mysterieuze en 
magische sfeer.’

Hoe bent u op het idee gekomen 
om Ina haar lichaam van binnen-
uit te laten ontdekken?
‘Als kind was ik al nieuwsgie-
rig naar de klanken van mijn 
lichaam. Ik luisterde naar mijn 
hart en als ik met mijn buik 

schudde, hoorde ik water 
klotsen. Nu zie ik dat mijn 
dochter op dezelfde manier haar 
lichaam onderzoekt. Dit bracht 
mij op het idee om een muzikale 
voorstelling over ons lichaam 
te maken. Toen ik bij toeval 
componist Lucas Wiegerink 
ontmoette, bleek hij dezelfde 
fascinatie te hebben. Hij ziet 
ons lichaam als een universum 
waarin de micro-organismen 
met elkaar communiceren. 
Wetenschappers denken dat 
dit gebeurt via geluidssignalen. 
Wetenschap en onderzoek 
fascineren mij enorm. Het feit 
dat ik geen wetenschapper ben, 
geeft me echter de vrijheid de 
realiteit los te laten en met de 
opgedane kennis te spelen.’

Wat voor een meisje is Ina?
‘Ina is een nieuwsgierig, puur 

HET LIJFLIED
‘IK HOOP DAT KINDEREN 
IN HET LIJFLIED ONTDEKKEN 
HOE RIJK EN WONDERLIJK HUN 
INNERLIJKE WERELD IS.’
Familieopera 
Voor kinderen van alle leeftijden vanaf 6 jaar én volwassenen!

en eerlijk kind. Ze wil haar 
innerlijke wereld leren kennen 
en weten hoe het van binnen 
werkt. Je ziet haar verwonderd 
en geïnteresseerd reageren op 
de ontdekkingen die ze in haar 
eigen lichaam doet. Zo ontmoet 
ze haar organen, ontdekt ze dat 
ze verliefd is en leert ze van alles 
van en over haar lichaam en haar 
emoties. Met bloedlichaampje 
Bolletje, die haar de weg wijst, 
wordt ze vrienden. Maar het 
belangrijkste is dat ze bevriend 
raakt met zichzelf.’

Wat hoort Ina in haar eigen 
lichaam?
‘Ieder orgaan heeft zijn eigen 
muziek. Ina’s maag maakt 
mechanische muziek, haar 
hart zingt in de romantische 
negentiende-eeuwse operastijl, 
terwijl haar darmen in een 
spastische taal met horten en 
stoten van zich laten horen. 
En er zijn virussen, die we 
zouden kunnen horen als we 
er de zintuigen voor hadden. 
Lucas Wiegerink componeerde 
muziek van de wonderbaarlijke 
geluiden uit het lichaam, die live 
gespeeld worden door zangers 
en muzikanten. Dit alles wordt 
verrijkt door de kunsten van 
een geluidsontwerper. Lucas 
en ik spelen met de elementen 
van klassieke opera. Ina is een 

sopraan en zij zingt een duet met 
haar hart, een mezzosopraan.’

Ook in eerdere regieën maakte u 
abstracte onderwerpen visueel 
en voelbaar. Wat hoopt u 
hiermee te bereiken?
‘Ik hoop dat kinderen bij Het 
Lijflied ontdekken hoe rijk en 
wonderlijk hun innerlijke wereld 
is en dat alles in hun lijf met 
elkaar in verbinding staat. Het 
lichaam is zoveel meer dan 
een technische installatie en 
nog altijd een mysterie voor 
ons. Maar ik hoop ook dat 
er gelachen wordt, over de 
poeptaartjes party bijvoorbeeld. 
Als de lol die ik tijdens het 
schrijven had van de uitvoering 
afstraalt, ben ik blij.’

Het Lijflied duurt ongeveer één 
uur, zonder pauze en wordt in 
het Nederlands uitgevoerd.

Het Lijflied is een co-productie 
van Opera Zuid, De Nationale 
Opera en November Music, en 
is mede mogelijk gemaakt door 
het Fonds Podiumkunsten en 
Kunstloc Brabant.

PREMIÈRE:
vr 23 september 2022 - 19.00u
Studio Malpertuis
Maastricht

‘NIEUWSGIERIGHEID 
BRENGT JE OP PLEKKEN 

WAAR JE IETS KUNT 
ONTDEKKEN EN LEREN.’

CREATIVES o.a.:
Componist Lucas Wiegerink 
Regie Alma Terrasse
Decor- & kostuumontwerp 
Lobke Houkes
Lichtontwerp Glen D’haenens
Geluidsontwerp Roel 
Snellebrand
Dramaturgie Willem Bruls

CAST o.a.:
Ina Kristina Bitenc
Bolletje/Drolletje Pim van 
Drunen
Maag/Hart Lucie van Ree
Hersenen/Darm Jorne van 
Bergeijk
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Kijk op www.operazuid.nl/het-lijflied voor tickets, info 
en de meest actuele speellijst

Het Lijflied speelt ook tijdens de kindermuziekweek van 24 maart 
t/m 2 april 2023. Locaties en tijden worden later bekend gemaakt.

SPEELLIJST
HET LIJFLIED

Vrijdag 23 september 2022 
Maastricht, Studio Malpertuis PREMIÈRE

Zaterdag 24 september 2022 
Maastricht, Studio Malpertuis

Vrijdag 4 november 2022
Weert, Munttheater

Zaterdag 5 november 2022 
Rosmalen, Perron 3, November Music

Zondag 6 november 2022 
Rosmalen, Perron 3, November Music

Zondag 13 november 2022 
Heerhugowaard, Cool kunst en cultuur

Woensdag 16 november 2022 
Sittard, Toon Hermans Theater

Zaterdag 19 november 2022 
Franeker, Theater de Koornbeurs

Zondag 20 november 2022 
Laren, Singer Laren

Woensdag 23 november 2022 
Maastricht, Studio Malpertuis schoolvoorstelling

Donderdag 24 november 2022 
Maastricht, Studio Malpertuis schoolvoorstelling

Vrijdag 25 november 2022 
Maastricht, Studio Malpertuis schoolvoorstelling

Zondag 27 november 2022 
Leiden, Leidse Schouwburg

Zondag 4 december 2022 
Arnhem, Stadstheater Arnhem

Vrijdag 9 december 2022 
Kerkrade, Parkstad Limburg Theaters

Zaterdag 10 december 2022 
Helmond, Theater Speelhuis

Zondag 11 december 2022 
Amsterdam, Meervaart

Zondag 18 december 2022 
Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht

Maandag 19 december 2022 
Utrecht, Stadsschouwburg Utrecht schoolvoorstelling

Woensdag 28 december 2022
Amsterdam, CC Amstel

Donderdag 29 december 2022 
Amsterdam, CC Amstel

Vrijdag 30 december 2022
Amsterdam, CC Amstel

Donderdag 5 januari 2023
Amsterdam, ‘t Zonnehuis

Zondag 8 januari 2023
Amsterdam, ‘t Zonnehuis

Dinsdag 10 januari 2023
Amsterdam, ‘t Zonnehuis schoolvoorstelling
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BUURT OPERA MALPERTUIS
‘DOOR DE BUURTOPERA 
STAAN WE MEER MET 
ELKAAR IN VERBINDING’
~ MANON PACHEN (opbouwwerker) ~

Samen met buurtbewoners 
creëert Opera Zuid een inkijkje 
in het leven en de verhalen van 
de mensen in de Maastricht-
se wijk Malpertuis, waar ook 
de thuisbasis en de Studio 
van Opera Zuid is gevestigd. 
Hun verhalen, persoonlijke 
anekdotes en muziek worden 
door regisseur Tamara Jonger-
den samengebracht tot de 
muziek-theatrale Buurt Opera 
Malpertuis (BOM). Met Orkest 
Morgenstond, buurtbewo-
ners, operazangers en jonge 
musici van het Conservatori-
um Maastricht ontstaat een 
verrassende ontmoeting. De 
opera vormt een ontdekkings-
tocht waarbij buurtbewoners 
niet slechts toeschouwers zijn, 
maar meespelen, meezingen 
én betrokken worden bij het 
maakproces. 

Houd onze website in de 
gaten voor nieuwe speeldata 
www.operazuid.nl/bom.

Dit project is een samenwerking 
tussen Buurtnetwerk Malper-
tuis, Orkest Morgenstond, 
Trajekt en Opera Zuid en wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
Fonds Cultuur Participatie, 
Oranje Fonds en Gemeente 
Maastricht.

‘PER DAG ZIE JE HET 
ZELFVERTROUWEN VAN DE 
DEELNEMERS TOENEMEN’ 

~ LOTTE LINDELAUFF 
(productiemedewerker) ~
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WORD SPONSOR OF VRIEND

Opera Zuid staat voor avontuur, 
fantasie en verwondering 
gekoppeld aan een scherp oog 
voor traditie. Talentontwikkeling 
en het bieden van kwaliteitsvolle 
kansen aan jonge professionals 
is één van de topprioriteiten van 
Opera Zuid. Nieuwe talenten 
staan bij ons hand in hand met 
gevestigde namen op het toneel.
Dankzij de steun van onze 
Vrienden, schenkers, bedrij-
ven, fondsen en subsidiënten 
kunnen wij opera maken die 
raakt, verwondert en vervoert. 
Bovendien maken wij op deze 
manier operaproducties toegan-
kelijk voor een breed publiek. 
Jaarlijks brengen we meerdere 
producties naar de theaters in 
het hele land, van Maastricht 
tot Groningen en van Amster-
dam tot Enschede. Door dit 
grote bereik zijn onze sponsors 
zichtbaar in heel Nederland!

Heeft u interesse in een sponso-
ring of schenking aan Opera Zuid 
of wilt u meer informatie? Ga 
naar operazuid.nl/word-spon-
sor of stuur een e-mail 
naar office@operazuid.nl.

Steunt u Opera Zuid liever 
persoonlijk? Word dan Vriend en 
profiteer van gratis rondleidin-
gen, de Vrienden Nieuwsbrief en 
korting op een aantal voorstellin-
gen van Opera Zuid. Als Vriend 
betaalt u € 40,- per kalender-
jaar. 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 om Vriend te 
worden van Opera Zuid.

Alle informatie en voorwaar-
den, kunt u vinden op 
operazuid.nl/vrienden of 
stuur een e-mail naar: 
vrienden@operazuid.nl.

“WHAT JULIET WAS 
TO ROMEO

WHAT BUTTERFLY WAS 
TO PINKERTON

WHAT CARMEN WAS 
TO DON JOSE

ARE YOU TO ME !” 
(LADY IN THE DARK, ACT1)
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TEAM OPERA ZUID

Intendant 
Waut Koeken
Uitvoerend producent 
Rudy van Wijk
Hoofd bedrijfsvoering en 
financiën 
Ton Coenen
Hoofd publiekswerking en 
commercie 
Jurjen Toepoel
Managementassistent 
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
Pers 
Tia Schutrups
Medewerker educatie 
Lobke Houkes 
Hoofd kostuumatelier 
Leo van den Boorn
Assistent hoofd kostuumatelier 
Ben van Buuren
Medewerkers kostuumatelier 
John Meertens, Anny Krutzen, 
Gea Wijnen
Algemeen facilitair medewerker 
Sophie Scarrott
Huismeester 
Mick Höfelmann

RAAD VAN TOEZICHT
OPERA ZUID

Voorzitter 
Dhr. mr. J.F.M. Heuvelmans 
Penningmeester 
Mw. G.M.J.M. Stratermans AA 
Raadslid 
Mw. P.J.M.G. Blanksma-van 
den Heuvel 
Raadslid 
Dhr. mr. L.B. Langevoort 
Raadslid 
Dhr. P. Tra 
Raadslid 
Mw. S. Goetgeluk 
Raadslid 
Drs. M. R. Kagenaar
Ere-voorzitter 
Dhr. dr. ir. H.P.M. Kivits

COLOFON

Eindredactie 
Opera Zuid
Interviews 
Manon Berns 
Redactie 
Karin Theunissen, Kyra Bertram
Fotografie 
Hugo Thomassen, Bjorn Frins
Vormgeving 
Chris Lemmens - Kloroform

Stichting Opera Zuid
Postbus 104
6200 AC Maastricht

Huistheater Opera Zuid
Malpertuisplein 60
6217 CD Maastricht

www.operazuid.nl
office@operazuid.nl

WIJ ZIJN OOK GRAAG 
UW IT-PARTNER
Of je nu de regie hebt over de it-omgeving binnen een 
bedrijf of over de organisatie van prachtige opera's, het 
resultaat moet altijd de verwachtingen overtreffen.

Simac is actief op de terreinen ICT-infrastructuren, ICT-applicaties 
en Industriële Elektronica & Automatisering

Simac Techniek NV
E: info@simac.com  |   T: +31(0)40 258 29 44 SIMAC.COM
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Met dank aan Vrienden van Opera Zuid, subsidiënten en sponsoren:



www.operazuid.nl




