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Opera in drie akten van Benjamin Britten (1913 - 1976). Libretto van 

Benjamin Britten en Peter Pears (1910 – 1986), gebaseerd op A 

Midsummer Night’s Dream van William Shakespeare.

Wereldpremière: 11 juni 1960, Aldeburgh Festival. 

A Midsummer Night’s Dream is een co-productie van Opera 

Zuid met Female Economy in samenwerking met philharmonie 

zuidnederland en Amaro Creative Industries.

De opera wordt gezongen in het Engels met Nederlandse en Engelse 

boventiteling. 

De kostuums zijn ontworpen door Regine Standfuss en gemaakt 

door het kostuumatelier van Opera Zuid. 

Het decor is ontworpen door André Joosten en gerealiseerd door 

La Strada in samenwerking met het technische productieteam van 

Opera Zuid. 

A Midsummer Night’s Dream duurt circa 180 minuten inclusief één 

pauze. 

Tijdens de voorstelling is fotograferen of het maken van beeld- en 

geluidsopnamen niet toegestaan.

* De muziek van A Midsummer Night’s Dream is uitgegeven/in licentie gegeven door:  

© Boosey & Hawkes, Londen/ Albersen Verhuur B.V., ’S-Gravenhage.
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SYNOPSIS 
Joep Hupperetz 

NL

Tussen schemering en dageraad 

wordt het rijk van Oberon en 

Titania de speelgrond voor 

liefde. De onschuld van de hard- 

werkende feeën wordt abrupt 

verstoord door de vechtende 

Titania en Oberon. Oberon wil 

dat Titania haar geadopteerde 

sterveling aan hem afstaat. 

Titania weigert dit en raakt in 

onmin met Oberon. Oberon 

en zijn speelse volgeling Puck 

bedenken het plan om Titania 

met een toversap te  

besprenkelen in haar slaap. 

Zodra zij ontwaakt zal ze stapel-

verliefd zijn op degene die ze als 

eerste ziet. Onder invloed van 

de betovering van het sap zal 

Oberon het kind haar ontnemen.

Ondertussen zijn vier jonge 

geliefden de stad en haar 

wetten ontvlucht. Zij bevinden 

zich in het domein van Oberon. 

Lysander en Hermia willen met 

elkaar trouwen maar Hermia’s 

vader heeft haar uitgehuwelijkt 

aan Demetrius. Demetrius is 

verliefd op Hermia, al wordt hij 

achternagezeten door Helena, 

die stapel op hem is. Oberon 

besluit het toversap ook in te 

zetten om de liefdesperikelen 

van de jonge geliefden op te 

lossen. 

In het rijk van Oberon bevinden 

zich tenslotte een groep werk- 

lieden, die het toneelstuk 

“Pyramus en Thisbe” repeteren 

ter ere van het huwelijk 

van hertog Theseus en zijn 

gewonnen bruid Hippolyta.  

 

Tijdens de eerste bijeenkomst 

worden de rollen verdeeld.

De uitgeputte Hermia en 

Lysander zoeken een plek om te 

slapen. Dan verschijnt Puck met 

het toversap. Hij ziet Lysander 

aan voor Demetrius en  

besprenkelt daarom per ongeluk 

de verkeerde ogen, die van 

Lysander. Dan verschijnen een 

vechtende Demetrius en Helena. 

Kwaad laat Demetrius haar 

achter. Daar ziet de ontredderde 

Helena Lysander liggen. Ze wekt 

hem. Direct is het effect van het 

sap duidelijk: Lysander is op slag 

verliefd op Helena. Deze begrijpt 

echter niet wat er gebeurt en 

loopt weg. Lysander gaat achter 

haar aan en Hermia wordt 

zonder haar geliefde wakker. 

Te midden van deze chaos aan 

liefdes en ruzies brengen de 

feeën hun koningin Titania in 

slaap. Zodra de feeën weg zijn, 

sluipt Oberon naderbij om het 

sap in de ogen van zijn vrouw te 

druppelen.

De werklui komen opnieuw bij 

elkaar om te repeteren. Puck 

besluit een spelletje met Bottom 

te spelen en zijn hoofd te  

veranderen in een ezel. Door 

het rumoer van de repetitie 

wordt Titania wakker. De eerste 

die zij ziet is… de betoverde 

Bottom. Door het toversap 

is ook zij op slag verliefd. Ze 

verleidt Bottom en met de hulp 

van de feeën weet zij hem haar 

bed in te praten. Oberon kan 

zijn geluk niet op als hij ziet dat 

Titania verliefd is geworden op 

een betoverde arbeider. Hij ziet 

echter ook al snel dat Lysander 

het toversap in zijn ogen heeft 

gekregen en niet Demetrius.

Puck probeert zijn fout te  

herstellen door ook Demetrius’ 

ogen met het toversap te 

bedruipen. Hij wordt wakker 

als Helena, Hermia en Lysander 

bij hem aankomen. Demetrius 

vergeet op slag zijn liefde voor 

Hermia en valt voor Helena, die 

hij het eerst ziet. Het gaat van 

kwaad tot erger als Helena zich 

in de maling genomen voelt en 

wegvlucht. De furieuze Oberon 

geeft Puck een tegengif om zo 

alles op te lossen. 

Vlak voor de zonsopgang laat 

Oberon Titania uit haar liefdes- 

slaap ontwaken. Ze begraven 

de strijdbijl, net zoals de vier 

jonge geliefden. Allen haasten 

zich tenslotte naar het paleis 

voor de bruiloft van Theseus en 

Hippolyta. Theseus besluit om 

de wetten te vergeten, zodat de 

vier mensen hun eigen keuze 

in de liefde mogen maken. Zo 

kunnen ook deze jonge geliefden 

trouwen. Het feest wordt alleen 

maar groter als de werklui hun 

stuk over de niet aflatende 

liefde tussen Pyramus en Thisbe 

opvoeren. Oberon en Titania 

zegenen de nieuwe huis- 

houdens en Puck grijpt het 

laatste woord: “Hebben wij 

schimmen u niet bevallen denk 

dan: 'ik was in slaap gevallen.’ 

Wat u in die slaap verscheen 

vluchtte als een droombeeld 

heen.”

EN

Between dusk and dawn, the 

realm of Oberon and Titania 

becomes the playground for 

love. The innocence of the 

hardworking fairies is disrupted 

by a fight between Titania and 

Oberon. Oberon wants Titania to 

give her adopted mortal  

changeling to him, but she 

refuses. So Oberon and his 

playful servant Puck plan to 

sprinkle a magic potion on 

Titania in her sleep. When she 

wakes up she will fall madly 

in love with the first thing she 

sees. Whilst Titania is under the 

spell of the potion, Oberon will 

take the child from her. 

Meanwhile, four young lovers 

have fled the city and its laws 

and find themselves in Oberon's 

domain. Lysander and Hermia 

want to marry, but Hermia’s 

father has promised her to 

Demetrius. Demetrius is in love 

with Hermia, yet is being chased 

by Helena. Oberon decides to 

use his magic potion to solve the 

affairs of the young lovers.

In the realm of Oberon a group 

of workers known as the 

"Rustics", are rehearsing the 

play "Pyramus and Thisbe". 

This play is to be performed in 

honor of the marriage between 

the Duke Theseus, and his 

conquered bride Hippolyta. 

During this first meeting of the 

players the roles are divided 

which causes much excitement 

and confusion amongst the 

Rustics.
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Exhausted, Hermia and Lysander 

look for a place to sleep. Once 

they are asleep Puck appears 

with the potion, and  

mistakenly sprinkles it over 

Lysander's eyes instead of 

Demetrius'. Next a fighting 

Demetrius and Helena appear 

and moments later Demetrius 

leaves a distraught Helena 

behind him. The wretched 

Helena sees Lysander lying there 

and wakes him. The effect of 

the potion is immediate and in 

an instant he falls in love with 

Helena. Helena cannot  

understand what is happening 

and runs away. Lysander goes 

after her, and Hermia wakes up 

alone.

Amidst this chaos of romance 

and squabbles the fairies put 

their Queen, Titania, to sleep. 

Once the fairies are gone 

Oberon sneaks up to drip the 

potion into Titania's eyes. The 

Rustics reunite to rehearse. 

Puck decides to play a game 

with Bottom and gives him a 

donkey’s head. The sound of 

the rehearsal wakes Titania, and 

the first “thing” she sees is… the 

enchanted Bottom. With the 

help of her fairies the maddened 

Titania seduces Bottom. Oberon 

is thrilled to see that Titania 

has fallen in love with a Rustic. 

However, he also sees that Puck 

has made a grave error by giving 

Lysander and not Demetrius 

the love potion. Puck tries to 

correct his mistake by sprinkling 

Demetrius' eyes with the potion 

when he falls asleep. When he 

awakens to the arrival of Helena, 

Lysander and Hermia, he falls 

in love with Helena whom he 

sees first. Things go from bad 

to worse when Helena, feeling 

mocked and insulted flees the 

scene. The furious Oberon 

gives Puck an antidote to solve 

everything.

Just before sunrise, Oberon 

awakens Titania from her love 

sleep. They bury the hatchet 

and order is restored between 

the four young lovers. All rush 

to the palace for the wedding of 

Theseus and Hippolyta. Theseus 

decides to abolish the laws that 

sent the lovers to the forest in 

the first place so that they may 

marry the person they love. 

The party gets bigger when the 

Rustics arrive to perform their 

piece about the unrelenting love 

between Pyramus and Thisbe. 

Oberon and Titania bless the 

new households and Puck takes 

the last word: ‘that you have 

but slumbered here whilst these 

visions did appear…give me your 

hands, if we be friends, and 

Robin shall restore amends.’
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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.’

Je bent een bekende en  

eigenzinnige theaterregisseur. 

Dit is je tweede operaregie en 

debuut bij Opera Zuid. Hoe 

kwam het op je 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. Opera 

is voor mij als een kus van een 

geliefde’ 

 

Wat voel je bij de muziek van 

Benjamin Britten?

‘Zijn muziek is heel minimalis-

tisch en heeft 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.’

A Midsummer Night’s Dream 

is niet alleen een traktatie voor 

de ogen en oren maar voor alle 

zintuigen. Waarom kies je 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 hoop je 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 een kok smelten ze 

chocola en spelen ze daarmee; 

meel vliegt in het rond. Het is 

mijn associatie met de  

onvoorwaardelijke 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' 

EEN ONVERKLAARBARE 
DRUPPEL TOVERSAP

‘OPERA HEEFT DE TAAL 

OM ALLE ZINTUIGELIJKE 

ERVARINGEN TE 

VERBEELDEN.’

eigen liefdesrelatie te laten zijn. 

Opera is niet ontstaan als elitaire 

kunstvorm. Het is midden in de 

maatschappij 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 

liefdesleven 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 feeënkoning Oberon is onze 

eigen levenssituatie. 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 jou niet genoeg. 

Welke wezenlijke kwestie snijdt 

A Midsummer Night’s Dream 

aan volgens jou?

‘A Midsummer Night’s is een 

maatschappelijk 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  

maatschappij. Een politicus  

bijvoorbeeld heeft een  

integriteitverplichting naar zijn 

burgers. Niet alleen aan je 

carrière denken, maar ook aan 

het voor wie en waarom van je 

daden.’

Je hebt vaker stukken van  

Shakespeare geregisseerd.  

Wat betekent hij voor jou?

‘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 me 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.’

Interview: Manon Berns 
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Hij is geen onbekende bij Opera 
Zuid. De dirigent Karel Deseure 
leidde er al veel succesvolle 
producties zoals Un ballo in 
maschera, A Quiet Place en 
L’heure espagnole/La voix 
humaine. Van de componist 
Benjamin Britten dirigeerde 
hij eerder de opera The Rape 
of Lucretia. En nu staat A 
Midsummer Night’s Dream op 
het programma, een werk dat 
hem mateloos fascineert, zowel 
muzikaal en vocaal als  
inhoudelijk. 

‘Het is ongelooflijk hoe deze 

partituur in elkaar zit. In de 

bosscènes bouwt Britten alles 

op vanuit de twaalf toonsoorten 

en twaalf tonen van het octaaf. 

Door deze toonreeksen verbindt 

hij het bos met thema’s als 

vrijheid, slaap en droom. In de 

tweede akte, als we ook weer 

in het bos zijn, opent hij met vier 

akkoorden; eerst in de strijkers, 

dan de koperblazers, dan de 

houtblazers en tot slot  

slagwerk met harp. Deze 

structuur gaat maar door, in vele 

varianten. Luister ook eens naar 

de opening van A Midsummer 

Night’s Dream van Felix  

Mendelssohn, andere 

akkoorden; maar precies 

dezelfde structuur. Dat kan geen 

toeval zijn!’

Wat Britten in het orkest doet, 

doet hij ook voor de vele  

personages in het stuk. Hoe is 

het hem gelukt om die allemaal 

muzikaal te onderscheiden?

‘Het centrale paar, feeënkoning 

Oberon en zijn vrouw Titania 

krijgen een barok aura. Dat 

begint al met Oberon als  

countertenor, wat naar de 

barokke castraatzangers 

verwijst. De begeleiding met 

klavecimbel en harp versterkt 

die sfeer. Het valt op dat Titania 

aria’s in de barokke vorm heeft. 

De vier geliefden - Hermia, 

Lysander, Helena en 

Demetrius - krijgen veel 

romantischere muziek, 

met haast oneindige  

melodieuze lijnen. 

Allemaal om het  

smachtende verlangen 

uit te drukken, het hijgen, 

snikken en zuchten. De 

werklui ofwel 'rustics' 

kenmerken zich door 

lage en donkere  

instrumenten: lage strijkers, 

trombone, fagot. Het  

hertogelijke Atheense hof van 

Theseus en Hippolyta krijgt 

klinkende jachthoorns in de 

glorieuze toonsoort F-groot. 

VOOR MIJ GAAT HET OVER 
ECHTE, WARE LIEFDE, DIE ZICH 
LOSMAAKT VAN CONVENTIES

‘HET IS ONGELOOFLIJK 

HOE DEZE PARTITUUR IN 

ELKAAR ZIT’

Puck wordt begeleid door een 

solotrompet en een trommel.  

En de kleine feeën klinken in 

betoverende harpen en  

glockenspiel.’

A Midsummer Night’s Dream is 

gebaseerd op een nogal  

ondoorgrondelijk toneelstuk 

van Shakespeare. Waar gaat de 

opera volgens jou over?

‘Voor mij gaat het over echte, 

ware liefde, die zich losmaakt 

van conventies. Iedereen lijkt op 

zoek naar die liefde. Benjamin 

Britten, zelf homoseksueel, 

zocht naar zoiets als onschuld. 

Liefde in een ongerepte staat. 

Misschien heeft hij iets herkend 

van de strikte Elizabethaanse 

wereld waar Shakespeare in 

leefde. Maar ik erken ook de 

onderlinge problemen, tussen 

de vier geliefden bijvoorbeeld. 

Het is schrijnend om te zien dat 

de twee vrouwen die altijd de 

allerbeste vriendinnen waren - 

Hermia en Helena - onderling 

een vreselijke ruzie uitvechten, 

veroorzaakt door het gedrag 

van de mannen - Lysander en 

Demetrius. Of Helena, die in 

A-groot, meestal de toonsoort 

van de ware liefde, een aria 

heeft waarin zij zich als een hond 

onderwerpt aan de geliefde 

die haar afwijst. En kijk naar 

wat Oberon zijn vrouw Titania 

aandoet omdat hij zijn zin niet 

krijgt. In zijn koninkrijk van de 

mannelijke macht - in Es-groot - 

wenst hij haar de ergste dingen 

toe. Ze mag wat hem betreft 

genomen worden door het 

ergste beest. Maar gaandeweg 

erkent iedereen dat je geliefde 

geen bezit is.’

Is deze opera daarmee eigenlijk 

nog een komedie?

‘Het is een komedie waarin 

steeds de grond onder je voeten 

wordt weggetrokken. Dat merk 

je aan de epiloog van Puck: als 

dit stuk u heeft gebruuskeerd, 

denk dan maar dat u hier hebt 

zitten dromen... Daarmee gaf 

Shakespeare al aan dat de 

thematiek voorbij een  

onschuldige komedie ging.’

Interview: Willem Bruls 
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In de romantische opera A 
Midsummer Night’s Dream 
verandert het koninkrijk van 
feeënkoning Oberon in een 
speelgrond voor liefde. Oberon 
en Titania hebben de enige 
stabiele relatie in deze opera, 
waarin iedereen verliefd wordt 
op iedereen. Alhoewel, stabiel? 
Ze vechten elkaar de tent uit. 
Een gesprek met Jan Wouters 
(Oberon) en Kristina Bitenc 
(Titania) over de liefde.

Hoe beschrijven jullie de relatie 

tussen Oberon en Titania?

Jan: ’Oberon oefent vooral 

macht uit en wil alles  

controleren wat Titania doet. Hij 

ziet zijn vrouw als gebruiks- 

voorwerp. Alles wat zij bezit, 

mag hij ook bezitten.’  

Kristina: ‘Titania vecht als 

moeder voor de bescherming 

van haar kinderen. Ze is constant 

op haar hoede en laat Oberon 

niet te dicht bij de kinderen. 

Vaak gaat dat goed en kan ze 

tegen haar man opboksen, maar 

in Oberons handen verandert ze 

soms plotseling in een  

marionettenpop.’

Jan: ‘Tegen Oberons magie kan 

Titania zich niet verzetten. We 

starten als twee evenwaardige 

personages. Maar Titania neemt 

heel snel de beschermende 

moederrol aan, waardoor de 

hiërarchie verandert.’

Hoe is het om ruzie te maken op 

het toneel?

Jan: ‘Woede vind ik verbaal 

de gemakkelijkste emotie om 

te spelen. Wel moet je elkaar 

vertrouwen om volledig in de 

muziek te kruipen en een ruzie 

echt te laten lijken. Zo’n scène 

is heel erg intens. Ik heb geleerd 

om dingen uit mijn privéleven te 

gebruiken om gevoelens over te 

brengen, maar het  

specifieke gedeelte daarvan 

niet te tonen. Met twee oudere 

zussen herinner ik me heel goed 

wat ruzie maken is.’ 

Kristina: ‘Ik ervaar het ruzie- 

maken als een dans. De ene 

pas brengt je dicht bij elkaar, de 

volgende drijft je juist uit elkaar. 

Thuis heb ik bijna nooit ruzie. Ik 

moet dus ergens anders naar 

deze emotie zoeken 

en bedenk een 

situatie om mij in te 

leven.’

Wat maakt A 

Midsummer Night’s 

Dream nu nog steeds 

actueel?

Kristina:  

‘Shakespeare schreef 

A Midsummer Night’s Dream 

rond 1600. Sindsdien zijn de 

TEGEN OBERONS MAGIE KAN 
TITANIA ZICH NIET VERZETTEN

‘MET TWEE OUDERE 

ZUSSEN HERINNER IK ME 

HEEL GOED WAT RUZIE 

MAKEN IS.’

~ Jan Wouters ~

dynamiek en verhoudingen 

tussen mensen eigenlijk  

nauwelijks veranderd. Ook zitten 

er maatschappelijke 

thema’s in deze opera, 

die nog altijd actueel 

zijn.’ 

Jan: ‘Het stuk laat zien 

dat er bij elke  

vingerknip iets kan  

veranderen. De druppel 

toversap is  

letterlijk de druppel die 

de emmer doet overlopen of de 

druppel van een nieuw begin. 

Ook de beginscène met een 

vechtscheiding om een kind 

is nog steeds actueel. Ouders 

denken dit uit liefde voor hun 

kind te doen, maar dat is  

natuurlijk niet geheel waar.'

Hoe kijken jullie zelf tegen de 

liefde aan?

Kristina: ‘Als ik mijn ouders, die 

bijna 40 jaar samen zijn, nog 

steeds hand in hand zie lopen 

dan geloof ik in de monogame 

liefde. Liefde is voor mij  

vertrouwen, dat je jezelf kunt 

blijven in een relatie en dat de 

ander je tot een beter mens 

maakt. Ik ben ook van de 

monogamie. Als het thuis goed 

zit, hoef je niet verder te kijken.’ 

Jan: ‘Dat noem ik juist  

verliefdheid. Liefde kun je voor 

heel veel mensen en dingen 

voelen; vrienden, kinderen, 

bloemen. Maar verliefdheid kun 

je maar op één persoon  

projecteren. Het begint met 

liefde, die zich kan ontpoppen tot 

verliefdheid.’ 

Kristina: ‘Grappig, ik zie het dus 

precies andersom. Verliefdheid 

kan zich ontwikkelen tot liefde. 

Liefde volgt een constante lange 

lijn, waarin je soms verliefd bent 

en soms niet.’ 

Jan: ‘Kijk, hier hebben we weer 

iets om ruzie over te maken.’

Interview: Manon Berns

 

‘IK ERVAAR HET 

RUZIEMAKEN ALS 

EEN DANS.’

~ Kristina Bitenc ~
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Demetrius & Helena 

Demetrius (Gespeeld door Ed 

Ballard)  

‘Demetrius is jong en impulsief.

Hij begrijpt zijn eigen gevoels- 

leven nog niet en zijn emoties 

zijn nogal kinderlijk. Hij zou 

Helena kunnen negeren, maar in 

plaats daarvan reageert hij zich 

juist af op haar. Als hij zich  

realiseert dat woede en liefde 

dicht bij elkaar liggen, is zijn 

gedrag wederom nogal primair: 

Go go go! In opera draait het 

om empathie en daarom zoek 

ik voor deze rol naar mijn 

eigen jonge emoties. Zangers 

proberen zich gevoelens te  

herinneren die zij in  

verschillende fases in hun leven 

ervaren hebben. Deze gevoelens 

moet je niet plunderen, maar 

open en eerlijk onderzoeken om 

ze te kunnen inzetten in de rol. 

Ik hou van de ontluikende liefde 

zoals je die in romans, opera en 

films ziet. De romantische liefde, 

die heel intens is. Maar dat is 

natuurlijk maar één kant van de 

liefde. Vaak het begin. Mensen 

die deze liefde najagen, hoppen 

van relatie naar relatie. Voor de 

meer volwassen liefde die erna 

komt, zou eigenlijk een ander 

woord moeten bestaan. Liefde 

op het eerste gezicht bestaat 

niet. Lust wel. Misschien is dat 

een betere benaming voor de 

prille liefde.’

Helena (Gespeeld door Liesbeth 

Devos)

‘Onze kennismaking als koppel 

was intens. De regisseur liet 

ons meteen willekeurige delen 

uit de opera zingen. Zingend 

leer je elkaar in een seconde 

kennen, omdat je direct in 

iemands hart zit. Helena is een 

gekweld meisje en wanhopig 

op zoek naar liefde. Zelfs als 

Demetrius haar openlijk afwijst, 

wil ze toch zijn liefde. Ik geloof 

niet dat ze specifiek Demetrius’ 

liefde zoekt, eerder liefde in het 

algemeen. Als puber was ik 

ook meer verliefd op liefde en 

aandacht, dan op een specifiek 

persoon. Wie me ook verkering 

vroeg, het antwoord was ja! Op 

het podium probeer ik me dit 

gevoel te herinneren. Een rijk  

emotioneel leven inspireert mij 

bij het zingen. Wat 

de liefde betreft ben 

ik nogal ouderwets. 

Ik kom uit een 

gebroken gezin en 

heb mijn vader nooit 

gekend. Misschien 

vind ik het zelf 

daarom belangrijk 

mijn liefde aan één 

iemand te geven en in moeilijke 

tijden aan mijn relatie te werken. 

Net als eenden, die blijven ook 

hun hele leven bij elkaar.’  

IN GESPREK MET DE  
GELIEFDEN

Lysander & Hermia

Lysander (Gespeeld door Ted 

Black)

‘Eerst had ik moeite met het feit 

dat Lysander zo snel seks met 

Hermia wil. Maar ik heb het  

geaccepteerd; iedereen wil 

graag met zijn liefje vrijen, hij uit 

dat verlangen alleen wat  

duidelijker. Lysander houdt 

oprecht van Hermia en hun liefde 

is puur en hoopvol. Maar ze zijn 

een jong stel. Misschien hadden 

ze beter nog wat kunnen rond-

scharrelen voordat ze aan deze 

relatie begonnen. We kennen 

de echte Lysander nog niet zo 

lang voordat hij beïnvloed wordt 

door het toversap. Daarna voelt 

hij vooral haat voor Hermia. Hij 

is een nogal complex karakter en 

behandelt de liefde niet altijd met 

respect. Voor mij een  

fantastische rol, aangezien 

lyrische tenoren vaak een twee-

dimensionaal karakter zingen. 

Het spelen van onze ruziescène 

vind ik heel intens. Recentelijk is 

mijn relatie moeizaam beëindigd. 

Mijn herinneringen helpen me nu 

bij het spelen, maar zijn  

tegelijkertijd ook pijnlijk. Ik 

verwerk niet alleen Lysanders 

emoties maar ook die van 

mijzelf. Heel therapeutisch. 

Omdat ik me in deze groep veilig 

voel, is dat prima.’ 

Hermia (Gespeeld door Leonie 

van Rheden)

‘Op de dag dat we elkaar 

voor het eerst zagen, droegen 

we dezelfde kleding. Allebei 

mintgroen. Hilarisch! We waren 

meteen een goede match. 

Alhoewel we als Hermia en 

Lysander een jong stel zijn, is de 

liefde tussen ons serieus. We 

zijn niet onbezonnen. Hermia 

kiest echt voor Lysander. Ze 

heeft er nota bene alles voor 

achtergelaten. Ze weet wat ze 

wil. Ook als Lysanders liefde 

verandert in haat, houdt ze 

van hem. Die emotie wil ik niet 

spelen, maar echt voelen. Omdat 

ik Ted nauwelijks ken, gebruik ik 

mijn eigen ervaringen in de liefde 

om me helemaal over te kunnen 

geven. Hermia blijft wel op haar 

hoede, want Lysander loopt 

nogal hard van stapel. Het liefst 

duikt hij meteen het bed in. Voor 

een goed opgevoed meisje gaat 

het te snel, maar dat wil niet 

zeggen dat Hermia niet wil. Zelf 

ben ik heel gelukkig in de liefde. 

Hij staat hier ook op het podium; 

de tenor die Snout zingt! Dat we 

in dezelfde opera spelen gebeurt 

niet vaak, maar voelt goed. Ik 

vind het wel fijn dat we elkaars 

werk kennen en begrijpen. Ik 

hoef hem niet uit te leggen hoe 

intens dit vak soms is.’

Interviews: Manon Berns
‘EEN RIJK EMOTIONEEL 

LEVEN INSPIREERT MIJ BIJ 

HET ZINGEN.’

~ Liesbeth Devos ~
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Ola Mafaalani 
Regie 
 
Ola Mafaalani is theater- en op-

eraregisseur. Ze wordt ook wel 

de ‘keizerin van de  

fantasie’ genoemd. Ze studeerde 

Film en Televisiewetenschap, 

Germaanse taal en letterkunde 

en Politicologie in Bochum (DE) 

en Theaterwetenschap aan de 

Universiteit van Amsterdam. Ze 

begon haar carrière bij het Grand 

Theatre in Groningen en  

regisseerde daarna onder  

andere bij de Koninklijke  

Vlaamse Schouwburg en het 

Kölner Schauspielhaus. In 2002 

werd ze huisregisseur bij Toneel-

groep Amsterdam en van 2009 

tot 2016 was ze algemeen  

directeur van het Noord  

Nederlands Toneel. Met de 

theaterhit Borgen bracht zij als 

eerste theatermaker wereldwijd 

het fenomeen binge- 

watching naar het theater. Ook 

won Mafaalani diverse prijzen, 

waaronder de Proscenium- 

prijs, voor haar bijdrage aan het 

toneelklimaat. Sinds januari 2021 

is ze samen met Adelheid  

Roosen artistiek leider van  

Female Economy in Amsterdam. 

Met haar voorstellingen wil  

Mafaalani bewustzijn creëren bij 

het publiek. Ze brengt daarmee 

de maatschappij in het theater 

en het theater in de  

maatschappij.

www.olamafaalani.com

Karel Deseure  
Muzikale leiding 
 
De Belgische dirigent Karel  

Deseure maakte de afgelopen 

seizoenen snel naam door zijn 

bevlogenheid, grote veelzijdig-

heid en artistiek intelligente 

interpretaties. Hij werd onder 

meer uitgenodigd door orkesten 

zoals het Lucerne Symphony 

Orchestra, philharmonie zuid- 

nederland, Nationaal Orkest van 

België, Antwerp Symphony  

Orchestra, het Radio  

Philharmonisch Orkest,  

Württembergisches Kammer- 

orchester Heilbronn, Symfonie-

orkest Vlaanderen en l’Orchestre 

Philharmonique Royal de Liège. 

Na zijn operadebuut in 2016 

bij Opera Zuid met Puccini’s La 

Bohème nodigde Opera Zuid 

hem opnieuw uit om Verdi’s Un 

Ballo in Maschera en de prijs-

winnende productie van  

Bernsteins A Quiet Place te  

dirigeren. Dit seizoen  

debuteerde hij bij het Opera  

Ballet Vlaanderen met Weills Der 

Silbersee, l’Orchestre de  

Chambre de Lausanne, Borusan 

Istanbul Philharmonic en het 

Noord Nederlands Orkest. 

Komend seizoen maakt hij zijn 

debuut bij de Nederlandse 

Reisopera, l’Opéra de Toulon en 

Liverpool Philharmonic. In 2012 

won hij de prestigieuze  

dirigentenprijs van het Kersjes-

fonds en in 2018 de Schaunard 

Award voor de operaproducties 

die hij in Nederland dirigeerde. 

www.kareldeseure.com

BIOGRAFIEËN

André Joosten  
Decorontwerp

André Joosten studeerde aan de 

Academie Beeldende Kunsten 

Maastricht en de Jan van Eyck 

Academie. Vanaf 1981 is hij 

werkzaam als freelance  

kunstenaar, schilder, vormgever 

en decor-ontwerper. Hij heeft tot 

op heden meegewerkt aan meer 

dan 250 producties in binnen- en 

buitenland - zowel toneel, opera, 

muziektheater en musical als 

televisie. Hij werkte mee aan 

diverse voorstellingen, zoals Kurt 

Weill: The Seven Deadly Sins 

en Fellini - beide met regie van 

Ola Mafaalani - Jenufa en Hair. 

Vanaf 2009 tot en met 2016 

was André Joosten lid van het 

artistieke team van het Noord 

Nederlands Toneel in Groningen. 

Hij heeft daar voor een groot 

aantal producties het toneel-

beeld verzorgd, waaronder voor 

Borgen. Vanaf 2014 is hij lid van 

het artistiek team van TgNomen 

onder leiding van Hanna van 

Mourik Broekman. 

www.andrejoosten.nl  

Regine Standfuss 
Kostuumontwerp

Regine Standfuss studeerde 

toneel- en kostuumontwerp aan 

de Hochschule der Künste in 

Berlijn. Zij werkte als assistente 

bij de Schaubühne Berlin, La 

Scala en de Salzburger Fest- 

spiele. Sinds 1996 is zij freelance 

kostuumontwerpster op inter-

nationale podia, waaronder het 

Theater Basel, Schauspielhaus 

Zürich, Internationaal Theater 

Amsterdam, ART Boston, Noord 

Nederlands Toneel, Schauspiel-

haus Frankfurt en het Staats-

theater Stuttgart. Voor Theater 

Bremen ontwierp zij L'elisir 

d'amore, Rigoletto, Il barbiere di 

Siviglia, The Rake’s Progress en 

Un ballo in maschera. En onlangs 

ontwierp zij de kostuums voor 

Kurt Weill: The Seven Deadly 

Sins bij De Nationale Opera. 

Regine werkt regelmatig samen 

met regisseurs als Martin G. 

Berger, Thomas Dannemann, 

Michael Talke en Ola Mafaalani.

www.reginestandfuss.com 

Floriaan Ganzevoort  
Lichtontwerp

Floriaan Ganzevoort is licht- 

ontwerper voor theater, muziek, 

dans en ruimtes. Hĳ studeerde 

af als theaterwetenschapper aan 

de Universiteit van Amsterdam 

met zijn thesis "Licht als  

dramaturgisch middel". In 2008 

richtte Floriaan de Theater- 

machine op. Ontwerpen van de 

Theatermachine onderscheiden 

zich doordat licht wordt gezien 

als een middel om een verhaal te 

vertellen; het is een  

betekenisdrager. Als licht- 

ontwerper werkte hij onder 

meer voor Stadttheater Basel, 

Opéra Montpellier, Ulrike 

Quade Company, Michel van 

der Aa, Emio Greco en Pieter 

Scholten, Nationale Opera & 

Ballet, Nederlandse Reisopera 

en Asko|Schönberg Ensemble. 
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Floriaan won in 2011 samen met 

Rieks Swarte, Jacqueline van 

Eeden en Carly Everaert de TIN 

Wĳnberg Scenografieprĳs voor 

de voorstelling De Storm van De 

Toneelmakerĳ. 

Willem Bruls  
Dramaturg

Auteur, librettist en dramaturg 

Willem Bruls publiceerde 

boeken als Goden- 

schemering, Ontvoering,  

verleiding en bevrijding, Mijn 

opera en Venetiaanse zangen. 

Dit laatste werk verscheen 

in 2021 ook in Duitsland. Hij 

schreef het libretto voor de 

opera Alp Arslan van componist 

Richard van Schoor. Met 

Mathilde Wantenaar schreef 

hij het libretto voor de opera’s 

Een lied voor de maan en 

Dear Professor Einstein. Met 

choreograaf Krzysztof Pastor 

realiseerde hij libretto’s voor 

de balletvoorstellingen Romeo 

and Juliet, Sheherazade en The 

Tempest, met choreograaf Kim 

Brandstrup de dansvoorstelling 

Life Is a Dream in Londen, en 

voor het Nationale Ballet de 

dansproductie Prometheus. Als 

productiedramaturg werkte en 

werkt hij samen met Ramsey 

Nasr, Pierre Audi, Guy Cassiers 

en Ivo van Hove. Als regisseur 

verzorgde hij voorstellingen voor 

Operadagen Rotterdam, Delft 

Chamber Music Festival en het 

Rotterdams Philharmonisch 

Festival. Bruls geeft workshops 

over hedendaags muziektheater, 

libretto schrijven, jeugdopera en 

culturele journalistiek.. 

 

 

André Amaro  
Chefkok 
 
André Amaro is een  

galopperende culinaire  

creatieveling. Hij startte op 

16-jarige leeftijd met originele 

projecten en 26 jaar geleden 

begon hij met Amaro Creative 

Industries. Als je wel eens in 

contact bent gekomen met 

een van Amaro's projecten 

- diners, festival restaurants, 

fashionshows, een mobiel zeef-

drukatelier en nog veel meer 

- weet je dat alles om de sfeer 

draait. André is dé festival- en 

artiestenkok van dit moment. 

Hij kookt al jaren de sterren van 

de hemel op Theaterfestival de 

Parade, maar ook backstage 

tijdens festivals als Lowlands en 

Down The Rabbit Hole. In 2001 

betrok Amaro het Stroomhuis in 

Eindhoven en nam een oneindige 

zwerm kunstenaars, muzikanten 

en andere koekenbakkers mee. 

In het Stroomhuis bouwde hij 

een chocolade-atelier en in 2011 

werd een nog ander industrieel 

pand in het Strijp-S gebied door 

Amaro Creative Industries  

omgetoverd tot een restaurant: 

het Ketelhuis. 

www.amaro.nl 

Lauren Poulton 
Regie-assistentie 

Lauren studeerde aan de Central 

School of Ballet, Londen. Haar 

meest recente producties als 

bewegingsregisseur zijn onder 

meer La Bohème van Opera 

North, The Cunning Little Vixen 

bij het Longborough Festival, Die 

Entführung en Die Fledermaus 

bij Diva Opera, A Quiet Place 

bij Opera Zuid en Wuthering 

Heights van Opéra National de 

Nancy. Zij was assistent- 

regisseur en hernemings- 

bewegingsregisseur bij A 

Midsummer Night's Dream bij 

Malmö Opera, Glyndebourne 

Festival Opera, hernemings- 

choreograaf bij Fiddler on the 

Roof voor de Royal Albert Hall 

BBC Proms-uitvoering en Street 

Scene van Theater Magdeburg 

en tot slot assistent-choreograaf 

bij Fidler on the roof bij Malmö 

Opera. 

Lochlan Brown 
Muzikale-assistentie

Lochlan Brown is een  

Australische pianist, componist 

en dirigent. Hij studeerde orkest-

directie en collaboratieve piano 

aan de Mannes School of Music 

in New York voordat hij voor het 

seizoen 2018-2019 een positie 

innam bij Teatro dell'Opera di 

Roma als Maestro Collaborato-

re. Het daarop volgende seizoen 

werkte hij bij de Nationale 

Opera Studio en maakte hij zijn 

Europese dirigeerdebuut bij de 

Litouwse Nationale Opera met 

Bernsteins Candide. In 2021 

werkte hij nauw samen met 

Leonard Evers aan de tv- 

wedstrijdshow ARIA en dirigeer-

de hij  Neo Muyanga's wereld-

première Anansi bij De Nationale 

Opera, waarin opera, hiphop, 

ballet en andere  

genre-overschrijdende 

elementen samensmelten. 

Als pianist trad Lochlan op in 

Carnegie Hall, Het Concert- 

gebouw, maar ook op de  

Nederlandse televisie en radio. 

Deze zomer werkt hij bij de 

faculteit van het Trentino Music 

Festival als zangcoach. Bij Opera 

Zuid assisteerde hij Enrico 

Delamboye bij een  

vernieuwende filmproductie van 

L'elisir d'amore.

www.lochlanjbrown.com 

Jan Wouters  
Oberon 
Countertenor

Na het behalen van zijn  

bachelordiploma aan het 

Lemmensinstituut in Leuven, 

studeerde countertenor Jan 

Wouters verder in München. 

Daar behaalde hij zijn master-

diploma aan de Hochschule 

für Musik und Theater met de 

grootste onderscheiding. Ook 

volgde hij masterclasses bij 

onder anderen Maarten  

Koningsberger, Roberta 

Alexander, Stephen Smith en 

Monica Benvenuti. Jan won 

meerdere prijzen bij prestigieuze 

concoursen en in 2020 werd 

hij bekroond met het "Gouden 

Label Jong Talent" van Klassiek 

Centraal. Hij zong  

verschillende operarollen, 

waaronder de rol van Tolomeo in 

Giulio Cesare van Händel, Herr 

C en Evangelizzatore in de nieuw 

geschreven opera liminal space 

en de hoofdrol Refugee in Flight 

van Jonathan Dove. Daarnaast 

werkte hij samen met  

verschillende orkesten, zoals 

philharmonie zuidnederland en 

Müncher Rundfunk- 

orchester. Tot zijn concer- 

trepertoire behoren werken als 

Messiah van Händel,  

Matthäus-Passion,  
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Johannes-Passion en het  

Weihnachtsoratorium van Bach 

en het Requiem van Mozart.

www.jan-wouters.be 

Kristina Bitenc  
Titania 
Sopraan

Kristina Bitenc begon haar 

muzikale opleiding op jonge 

leeftijd met de viool, maar 

ontdekte al snel haar echte 

passie: zingen. Zij studeerde aan 

het Koninklijk Conservatorium in 

Den Haag bij Barbara Pearson 

en vervolgde haar studie aan de 

Dutch National Opera Academy, 

waar ze haar masterdiploma met 

onderscheiding behaalde, en bij 

de Operastudio van de Opéra 

National du Rhin. Kristina heeft 

zich onderscheiden in  

toonaangevende operarollen als 

Eurydice in Orfeo ed Euridice, 

Sandrina in La finta giardiniera, 

Mrs. Julian in Owen Wingrave, 

Elle in La voix humaine en 

Gianetta in L’elisir d’amore. Zij 

trad op met operagezelschappen 

als de Nederlandse Reisopera, 

Opera2day en Opéra National 

du Rhin. Bij Opera Zuid vertolkte 

ze de rol van Oscar in Un Ballo 

in Maschera. Kristina werkte 

samen met vele  

dirigenten waaronder Reinbert 

de Leeuw, David Syrus, Antony 

Hermus en Marko Letonja en 

heeft opgetreden met onder 

andere het Sloveens  

Filharmonisch Orkest, Sloveens 

Radio Orkest, philharmonie zuid-

nederland, Noord  

Nederlands Orkest,  

Residentie Orkest, ASKO 

Schönberg ensemble en 

Orchestre Philharmonique de 

Strasbourg.

www.kristinabitenc.com

 
Dreya Weber  
Puck

Dreya Weber is een actrice, 

producer, regisseur en aerialist. 

Ze produceerde en speelde in de 

films The Aerialist, The Gymnast 

en A Marine Story, die samen 

48 onderscheidingen ontvingen. 

Bij het Noord Nederlands  

Toneel speelde ze in Fellini en 

Divina Commedia met regisseur 

Ola Mafaalani. Op het podium 

speelde ze in A Comedy of 

Tenors, Orson's Shadow, As 

You Like It en Comedy of Errors. 

Naast haar acteerwerk  

regisseert, choreografeert en 

creëert Dreya originele  

personages en lucht- 

choreografieën in onder meer 

Teatro ZinZanni en Palazzo 

Amsterdam. Dreya en haar 

luchtchoreografie zijn te zien in 

HBO's Finding Magic Mike en 

in producties in Las Vegas en 

Londen. Dreya creëerde P!nk’s 

luchtpresentatie Glitter in the Air 

bij de Grammy's en  

choreografeerde luchtfoto's voor 

internationale tournees, onder 

andere van P!nk, Cher, Katy 

Perry, Taylor Swift, Rihanna, 

Madonna, Michael Jackson en 

Kylie Minogue. 

Quirijn de Lang  
Theseus 
Bariton

De internationaal gerenommeerd 

bariton Quirijn de Lang behoort 

al heeft hij zo’n zeventig rollen 

op zijn naam staan, bij onder 

meer De Nationale Opera, La 

Monnaie, Deutsche Oper Berlin, 

English National Opera en Opera 

North. Sinds 2007 heeft zijn 

carrière zich voornamelijk in het 

Verenigd Koninkrijk ontwikkeld. 

Hier zong hij alle grote bariton-

rollen in Mozart-opera’s. Hij 

zong in Pique Dame van  

Tchaikovsky en Capriccio van 

Strauss, maar ook in operette, 

zoals Danilo in Die Lustige 

Witwe. En in klassieke musicals 

zoals Street Scene van Weill 

en Bernstein’s Trouble in Tahiti. 

Furore maakte hij in de hoofdrol 

van de Cole Porter musical 

Kiss Me Kate, die na een lange 

tournee door het Verenigd 

Koninkrijk ook het Ravenna 

Festival en de London West End 

aandoet.Met A Midsummer 

Night’s Dream is Quirijn voor het 

eerst sinds zijn veel- 

geprezen vertolking van Hamlet 

bij Opera2Day in 2018 weer in 

Nederland te zien. 

 

www.quirijndelang.com

Eva Kroon 
Hippolyta  
Alt-mezzo 

Met haar speciale vermogen 

om de in de muziekstukken 

verwerkte stemmingen – van 

verdrietig tot uitbundig – tot  

uitdrukking te brengen, is Eva 

een graag geziene zangeres in 

rollen voor de lagere vrouwen- 

stem. Ze is regelmatig te gast 

bij De Nationale Opera, waar 

ze eerder rollen zong in onder 

andere Die Walküre, Parsifal, 

Manon Lescaut, Dialogues des 

Carmélites en Les contes d’Hof-

fmann. Bij Opera Zuid was Eva 

te zien als keizer Wilhelm in 

Jan-Peter de Graaffs  

kameropera De Grens in 2018. 

Ze heeft gewerkt met  

dirigenten als Stéphane Denève, 

Marc Albrecht, Carlo Rizzi en 

Marc Minkowsi. Ook is Eva 

thuis op het concertpodium. 

Werken als Bachs Matthäus- en 

Johannes-Passion, het Requiem 

van Verdi, Rossini’s Petite messe 

solennelle en het Requiem van 

Mozart behoren tot haar  

repertoire. Sinds januari 2021 

vormt zij met pianiste Heleen 

Vegter het liedduo Kroon.Vegter. 

Dit seizoen brengt dit duo het 

programma Durch ewige Raüme 

met werken van Wagner, 

Mahler, Brahms, Duparc en Lili 

Boulanger. 

 

www.evakroon.com  

 
Ted Black 
Lysander 
Tenor 

De jonge Britse tenor Ted Black, 

geboren en getogen in Londen, 

studeerde aan het Royal College 

of Music en het Royal  

Conservatoire of Scotland. Zijn 

operarollen omvatten Ferrando 

in Cosí fan Tutte en Don  

Ottavio in Don Giovanni bij Opera 

Wrocław, Tamino in Die  

Zauberflöte en Gonzalve in 

L'heure Espagnole bij het RCM. 

Ted is succesvol geweest in 

tal van competities. Hij won 

de eerste plaats in de Lies 

Askonas-competitie van 2019, 

was een finalist in de Kathleen 

Ferrier Awards 2020 en meest 

recentelijk een halve finalist in de 

2022 Paris Opera Competition. 

Hij geeft ook regelmatig recitals 
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in het Verenigd Koninkrijk met 

onder andere Oxford Lieder. Ted 

heeft onlangs liedrecitals  

uitgevoerd met pianist Dylan 

Perez in het Musée d'Orsay 

in Parijs, als onderdeel van de 

Académie Orsay-Royaumont. 

Vanaf seizoen 22/23 maakt Ted 

deel uit van de Operastudio van 

de prestigieuze Wiener  

Staatsoper.

www.tedblacktenor.com 

Ed Ballard  
Demetrius 
Bariton

Ed werd geboren in Londen en 

studeerde aan Cambridge  

University en de Royal Academy 

of Music voordat hij zijn studie 

afrondde als lid van de Royal 

Academy Opera. Hij creëerde 

met Luke Styles de rol in 

Macbeth voor de Glyndebourne 

Jerwood Opera en het Royal 

Opera House Linbury Theatre. 

Hij speelde Algernon Moncrief 

in Barry's The Importance of 

Being Earnest bij Nouvel Opéra 

Fribourg en in het Théâtre 

l'Athénée in Parijs, Avenant in 

Glass' Die Schöne und das Biest 

in Theatre Koblenz, Pandolfe 

in Massenet's Cendrillon voor 

Theatre Freiburg en Tarquinius 

in Britten's The Rape of Lucretia 

voor Royal Academy Opera. 

Hij was understudy voor Nick 

Shadow in Stravinsky's The 

Rake's Progress voor Festival 

d'Aix-en-Provence en under- 

study graaf Almaviva in Mozarts 

Le nozze di Figaro voor het 

English Touring Opera. Als  

recitalist maakte Ed zijn 

Wigmore Hall-debuut met de 

veelgeprezen Academy Song 

Circle. Op het programma 

staan concerten met repertoire 

van Bach, Händel, Tippett en 

Vaughan Williams in Duitsland, 

Mexico en het Verenigd  

Koninkrijk. 

www.edballard.co.uk

Leonie van Rheden 
Hermia 
Mezzosopraan

Leonie van Rheden studeerde 

aan de conservatoria van 

Arnhem en Utrecht en was en-

semblelid bij het Aalto  

Musiktheater in Essen, 

Duitsland. In 2016 maakte zij 

haar debuut bij de Nederlandse 

Reisopera als Dryade in Ariadne 

auf Naxos en in 2019 bij De 

Nationale Opera in Amsterdam, 

als Miep Meermans, in de  

familievoorstelling De Jongen 

die te snel groeide. Andere 

(titel)rollen die Leonie vertolkte 

zijn Dido in Dido en Aeneas, 

Sméraldine in L’amour des trois 

Oranges, Zweite Elfe en Küchen-

junge in Rusalka, Flora Bervoix 

in La Traviata, Dritte Magd in 

Elektra en Olga in de pocketver-

sie van Jevgeni Onegin. Leonie 

werkte samen met dirigenten 

als Markus Stenz, Esa-Pekka 

Salonen, Antonino Fogliani, 

Marcus Merkel, Tomáš Netopil, 

Gerrit Prienitz, Giuliano Carella 

en Jules van Hessen. Tot haar 

concert- en oratorium- 

repertoire behoren werken als 

Verdi’s Messa da Requiem, 

Händels Messiah en Bachs  

Matthäus-Passion.

www.leonie-vanrheden.com

Liesbeth Devos  
Helena 
Sopraan

Na haar opleiding tot hoboïste, 

studeerde Liesbeth Devos zang 

aan het Conservatorium van 

Antwerpen. Al tijdens haar 

opleiding debuteerde ze in De 

Munt met de rol van Despina 

in Mozarts Cosi fan tutte. 

Daarna volgden diverse rollen 

waaronder Vagaus in Juditha 

Triumphans, 1st niece in Peter 

Grimes, Miss Pinkerton in 

Madama Butterlfy, Lucia in The 

Rape of Lucretia en Zerlina in 

Don Giovanni. Liesbeth zong 

met verschillende orkesten zoals 

de Academy of Ancient Music, 

Concerto Köln, Gulbenkian 

Orchestra, Antwerp Symphony 

Orchestra, Amsterdam  

Sinfonietta, Brussels  

Philharmonic, Orchestre de  

Dijon-Bourgogne en de Boston 

Händel & Haydn Society. Ze 

werkte met dirigenten als 

William Christie, Richard Egarr, 

Laurence Foster, Gergely 

Madaras, Michaël Schönwandt 

en Leif Segerstam. Liesbeth 

is naast operazangeres ook 

veelgevraagd concertzangeres 

en heeft een grote liefde voor 

hedendaagse muziek, kamer-

muziek en lied. Voor haar inzet 

als vertolkster van de Belgische 

muziek werd zij bekroond met 

de Pelemans prijs.

www.liesbethdevos.com 

 

Marc Pantus  
Bottom 
Bas-bariton 

De veelzijdige Marc Pantus 

volgde na zijn opleiding tot 

beeldend kunstenaar aan de 

Rietveld Academie zang aan de 

conservatoria van Utrecht, Den 

Haag en Chicago. Hij soleerde 

bij onder andere de Nederlandse 

Bachvereniging, het Koninklijk 

Concertgebouworkest, het  

Rotterdams Philharmonisch 

Orkest, het Royal  

Philharmonic Orchestra en De 

Nationale Opera, onder leiding 

van dirigenten als Ed Spanjaard, 

Edo de Waart, Kenneth  

Montgomery, Reinbert de 

Leeuw, Paul McCreesh en Jos 

van Veldhoven. Marc nam  

verscheidene operarollen op 

cd op, waaronder Publio in La 

clemenza di Tito van Mozart 

en Pan in Pan and Syrinx van 

Galliard. Ook nam hij een cd op 

met liederen van  

Nederlandse componisten op 

tekst van Heinrich Heine. Hij  

schrijft zelf teksten in opdracht 

van componisten, als Bart 

Visman én hij bestiert zijn eigen 

operagezelschap, I Piccoli 

Holandesi.

 
Christopher Gillett  
Flute 
Tenor

Christopher Gillett begon zijn 

40-jarige carrière aan het King’s 

College in Cambridge, waar hij 

in het koor zong en economie 

en muziek studeerde. Al snel 

besloot hij om uitsluitend muziek 

te studeren. Zijn operadebuut 

maakte Christopher in 1984 

in het Royal Opera House in 

Londen in de rol van Flute in A 

Midsummer Night's Dream. Vele 

rollen volgden in alle beroemde 

operahuizen, waaronder 
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Roderigo in Otello van Verdi, 

Pang in Turandot van Puccini, 

Esquire in Parsifal van Wagner, 

Basilio in Le nozze di Figaro van 

Mozart. Hij zong in vele wereld-

premières. Christopher is een 

beroemde vertolker van Bach en 

zingt regelmatig de Evangelist 

in de Matthäus-Passion, maar 

ook Brittens War Requiem en 

Nocturne, Henze's Voices en 

Mendelssohns Elias behoren tot 

zijn (concert)repertoire. Naast 

zanger is Christopher regisseur 

en auteur; hij heeft  

verschillende boeken op zijn 

naam staan, waaronder het 

onlangs verschenen Knowing 

Britten.

www.christophergillett.co.uk

 
Bart Driessen 
Quince 
Bas

Bart Driessen studeerde aan 

het Utrechts Conservatorium bij 

Udo Reinemann. Daarna werd hij 

lid van de Internationale Opera-

studio in Amsterdam. Hij was  

verbonden aan de operahuizen 

van Coburg, Bremen, Dortmund 

en Essen. Hij zong Kaspar in 

Von Weber’s Der Freischütz en 

Odoardo in de wereld- 

première van Marijn Simons’s 

Emilia Galotti in het Theater 

Koblenz en Mustafa in Rossini’s 

l’Italia in Algeri in Langenthal/

Zwitserland. Tot zijn  

belangrijkste rollen behoren 

Sarastro in Mozarts Die  

Zauberflöte, Leporello in 

Mozarts Don Giovanni, Basilio 

van Rossini’s Il Barbiere di 

Siviglia en Rocco in Fidelio van 

Beethoven. Bart zong eerder 

onder leiding van Valery Gergiev, 

Thomas Hengelbrock, Edo de 

Waart en Ton Koopman.

www.bartdriessen.com 

 

 

Andrew Greenan 
Snug 
Bas

Andrew was een Choral 

Scholar aan St John's College 

in Cambridge, waar hij moderne 

talen studeerde. Daarna 

studeerde hij bij John Cameron 

aan het Royal Northern College 

of Music, waar hij zijn opera-

debuut maakte in Schönbergs 

Die Glückliche Hand in La Scala, 

Milaan. Hij begon zijn carrière 

als solist in het ensemble van de 

English National Opera. Andrew 

zong voor veel van 's werelds 

grote operahuizen, waaronder 

de Metropolitan Opera in 

New York, het Covent Garden 

Royal Opera House, de Opéra 

Comique in Parijs en de Wiener 

Volksoper. Recente opdrachten 

omvatten verschillende  

producties met Saffron Opera 

Group, Verdi's Requiem in 

de Chapel of King's College 

Cambridge en Bluebeard's 

Castle met de Royal Orchestral 

Society. 

 

Mitch Raemaekers  
Snout 
Tenor

De jonge Nederlandse tenor 

Mitch Raemaekers  

debuteerde in 2015 bij de 

Nationale Opera & Ballet als 'Le 

Fils' in Les Mamelles de Tirésias 

van Poulenc. Daarna creëerde hij 

de rol van 'Arie' in de jeugdopera 

Hondenhartje bij De Nationale 

Opera. Hier verscheen hij later 

ook als solist op het podium 

in de producties Das Floß der 

Medusa van Henze en Oedipe 

van Enescu. In 2019 zong Mitch 

de rol van Contino Belfiore in 

Mozarts La Finta Giardiniera 

met de Internationale Opera 

Academy Gent. Mitch is veel-

gevraagd solist bij ensembles 

als Collegium Ad Mosam en 

het Kamerkoor Maastricht voor 

oratoria zoals de Johannes- 

Passion van Bach en de Messiah 

van Händel. 

www.mitchraemaekerstenor.

com 

 

Galen Dole  
Starveling 
Bariton

De Nederlands-Amerikaanse, uit 

Seattle afkomstige bariton Galen 

Dole voltooide zijn zangstudie 

aan het Conservatorium  

Maastricht onder begeleiding 

van Frans Kokkelmans. Hij 

maakte zijn operadebuut bij 

Opera Zuid in 2018 met de rol 

van Doc in Bernsteins A Quiet 

Place. Sindsdien speelde Galen 

Belcore in L'elisir d'amore 

en Dancaïro in Carmen bij 

Jeunesses Musicales  

Deutschland. Galen zong eerder 

a capella bij de University of 

Rochester YellowJackets, met 

wie hij samen met Pentatonix op 

NBC's The Sing-Off verscheen. 

Momenteel is Galen bezig met 

de afronding van zijn Master 

Biomedische Wetenschappen 

aan de Universiteit Maastricht.

www.galendole.com 

Mona Beyersdorf 
Cobweb 
Sopraan

Mona Beyersdorf zit momenteel 

in haar eerste jaar van de master 

Opera aan het  

Conservatorium van  

Maastricht. Afgelopen zomer 

zong ze in Weikersheim als 

koorlid in Carmen tijdens het 

operaproject van Jeunesses 

Musicales. Onlangs was 

ze koorlid in het Alzheimer 

Oratorium van Jos Frusch, dat 

begin september in meerdere 

steden in Limburg werd 

opgevoerd. Daarnaast trad ze 

op met het Gaudete kamerkoor 

voor de Limburgse Koordag 

2021 in Roermond. 

Margarita Dudčaka 
Peaseblossom 
Sopraan

Margarita Dudčaka is een  

zangeres uit Letland. Ze is al vele 

jaren actief in koren en  

ensembles als dirigent en  

zangeres. Haar repertoire  

omvat vele verschillende genres. 

Op het moment zingt ze ook bij 

Studium Chorale en studeert zij 

naast haar werk als zangeres 

klassieke zang aan het  

Conservatorium Maastricht.

 

 

Maria Kazaka 
Mustardseed 
Sopraan 

Maria Kazaka, geboren in 

2000, is een Griekse sopraan. 

Zij studeert momenteel aan het 

Conservatorium van Maastricht. 

Haar repertoire omvat rollen als 
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Susanna, Blondchen, Zerlina, 

Despina en Papagena. Daarnaast 

zingt Maria regelmatig lied- 

repertoire, van barok tot  

hedendaags werk. Ook treedt ze 

graag op met kamermuziek- 

ensembles. Maria's passie voor 

verhalen vertellen, livemuziek en 

theater leidde tot haar debuut bij 

Opera Zuid in deze productie van 

Benjamin Britten. 

 

 

Jeske de Haart  
Moth 
Mezzosopraan

Jeske de Haart studeert aan het 

Conservatorium van Maastricht 

en bereidt zich voor op haar  

eindexamen aan het einde van 

dit jaar. Jeske zingt een  

gevarieerd repertoire van barok 

tot hedendaags in zowel lied 

als opera. In 2021 nam zij deel 

aan het Jeunesses Musicales 

operaproject in Weikersheim, 

waar zij als koorlid meezong met 

Carmen. Afgelopen seizoen deed 

zij ervaring op in de projecten 

van het Conservatorium  

Maastricht, onder andere als 

koorlid in L’elisir d’amore van 

Donizetti. Eerder dit seizoen 

zong zij de rol van Le Duc in 

Gounods Roméo et Juliette bij 

Opera Zuid.

 
philharmonie zuidnederland 
orkest

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  

concertformules op  

onverwachte locaties. Van 

Carnavalsconcerten tot film-

projecten. 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.

32



Opera Zuid brengt opera die 

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 kunt ervoor zorgen 

dat deze talenten een podium 

blijven krijgen en zich verder 

kunnen ontwikkelen. Word 

daarom Vriend van Opera Zuid. 

Als Vriend wordt u niet alleen lid 

van onze operagemeenschap, 

u maakt onze producties van 

dichtbij mee.. Als Vriend van 

Opera Zuid wordt u niet alleen 

lid van onze operagemeenschap, 

u maakt onze producties van 

dichtbij mee.

Voor meer informatie kijk op 

www.operazuid.nl/vrienden  

of neem contact op via 

vrienden@operazuid.nl

Liever eenmalig schenken?  

Dat kan! 

Maak uw donatie over via  

NL67 RABO 0119 4305 84  

of doneer via onderstaande  

QR code.

WORD VRIENDEN OF GULLE 
GEVER

'I WOULD NOT WISH 

ANOTHER COMPANION 

BUT YOU.' 

~ William Shakespeare ~
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TOURNEE: 12 NOV. ’22 - 11 DEC. ’22 

Boek door Moss Hart - Muziek en libretto door Kurt Weill en Ira Gershwin 

Script aanpassing door Christopher Hart en Kim H. Kowalke.

Voor het eerst te zien in Nederland 

mailto:vrienden%40operazuid.nl?subject=Opera%20Zuid%20-%20vriend%20worden
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Productieleiding Lotte Lindelauff en 

Joep Hupperetz 

Voorstellingsleiding Arlette Schriek 

Voorstellingsleiding-assistent Anna 

Mathioudaki (stagiair) 

Avondregie Lauren Poulton 

Regie-assistent kinderkoor Bibi Ortjens 

Repetitoren Brian Fieldhouse, Wilko 

Jordens 

Taalcoaching Brian Fieldhouse 
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Technische realisatie Rudy van Wijk, 

Sylvain Smeets, Mick Höfelmann  

Voorstellingstechniek Mathijs Francot, 

Paul Francot, Paul Hendrix, Kevin 

Liedekerken, Edson Modesta (stagiair)  
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Rekwisieten Nathalie Smeets  

Rekwisieten-assistent Brit Gennissen 
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Angel Heuts, Aniek Hendriks, Annabel 

Dieteren, Car Bosch, Charlie Bosch, 

Emma-Sophie Dieteren, Femke 

Wensink, Ginger Heuts, Guusje 
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Beckers, Lola Smeets, Maud Eussen 

Cast B Amy Egberink, Ellis de Rooij, 

Eloísa Bosch, Gabriela Bosch, Jinte 

Ernes, Mees Nijsten, Michelle Mulder, 

Noor Coumans, Olivia Jongen, Romy 

Lutgens, Ruben Ernes, Ruopu Lin, Yara 
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ORKEST 

 

1e viool Adelina Hasani, Jan Homa, 

Machiel Swillens, David Ernst, Anette 

van Deinse, Vladimir Horvat, Sabine 

Poiesz, Hannah Padmore, Ephraim 

Feves 

2e viool Marleen de Bruin, Marleen 

Matser, Heidi van den Berg-Poessé, 

Maarten Jansen, Anna Smalen, 

Maarten Jansen, Nathalie Neirinckx, 

Sergio Aparicio Rodriguez 

Altviool Manuel Visser, Manfred 

Kloens, Lorenzo Titolo Duchini, Roos 
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Cello Paul Uyterlinde, Caroline 

Kerpenstein, Anton Ivanov, Marc 

Knippenberg 

Contrabas Eva Vavrinecz, Pia Pirtinhao 

Fluit Angela Stone, Adeline Salles, 

Wendy Vo Cong Tri 

Hobo Alexander van Eerdewijk 

Klarinet Arno van Houtert, 

Karel Plessers 

Fagot József Auer 

Hoorn Peter Hoeben, Cleo Simons 

Trompet Raymond Vievermanns 

Trombone Sandor Hendriks 

Pauken/Slagwerk Han Vogel, 

Axel Dewulf 

Harp Marieke Schoenmakers, Michelle 

Verheggen 

Keyboard/Celesta Brian Fieldhouse 
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Uitvoerend producent Rudy van Wijk 

Hoofd bedrijfsvoering en financiën  
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Jurjen Toepoel 

Managementassistent  

Anouk van den Driest 

Productieleider & artistiek 

administrateur Lotte Lindelauff 
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Joep Hupperetz 

Coördinator techniek Sylvain Smeets 

Rekwisiteur & coördinator vrijwillige 

inzet Nathalie Smeets 
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Pers Tia Schutrups, Publicity Company  
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Ben van Buuren 

Medewerkers kostuumatelier  
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COLOFON  
 
Eindredactie Opera Zuid 

Interviews Manon Berns, Willem Bruls  

Redactie Karin Theunissen 

Fotografie Bjorn Frins, Joost Milde 

Vormgeving Chris Lemmens - 

Kloroform
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