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1. VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2021 
 

De Raad van Toezicht (RvT) heeft de taak 
toezicht te houden op de ontwikkeling en 
uitvoering van het beleid van het Bestuur van 
Opera Zuid. De Rvt stelt zich daarbij actief op 
en staat het Bestuur ook met raad en daad ter 
zijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de 
Raad van Toezicht zich op het belang van 
Opera Zuid en haar stakeholders. Het toezicht 
richt zich onder andere op het doelmatig en 
efficiënt besteden van de door subsidie 
verkregen middelen en het verwerven van 
eigen inkomsten. De Raad van Toezicht oefent 
haar taak uit binnen de principes en 
aanbevelingen van de Governance Code 
Cultuur. 
De Raad van Toezicht heeft het verslag van 
het Bestuur over het afgelopen boekjaar 
goedgekeurd. De jaarrekening is door Wolting 
& Versteegh Accountants en 
Belastingadviseurs gecontroleerd en van een 
goedkeurende verklaring voorzien. De Raad 
van Toezicht heeft de jaarrekening 
goedgekeurd en decharge verleend aan het 
Bestuur. 
Het jaar 2021 stond, net als 2020, in het teken 
van COVID-19, persconferenties en lock-
downs. Door de coronamaatregelen was het 
gezelschap niet in staat volledig te voldoen 
aan de prestatie-verplichtingen verbonden aan 
de bijdragen van de subsidiënten, maar er is 
op een veelzijdige en creatieve manier 
invulling gegeven aan het programma van 
2021. Het gezelschap heeft gebruik gemaakt 
van de financiële ruimte die de steunpakketten 
van OCW boden en heeft haar 
verantwoordelijkheid genomen om bij te 
dragen aan het in stand houden van de ketens 
in de sector. Helaas zijn net als in 2020 
producties vervallen of op alternatieve wijze 
uitgevoerd. Opera Zuid heeft aan de door haar 
geëngageerde castleden niettemin steeds 
optimaal gecompenseerd voor door COVID-
omstandigheden geannuleerde voorstellingen. 
Zoeken naar mogelijkheden en niet verlamd 
raken door het gebrek aan perspectief onder 
de voortdurend veranderende 
omstandigheden, bleef het leidmotief. Het 
team Opera Zuid verdient grote complimenten 
voor het commitment en creativiteit waarmee 
steeds weer oplossingen werden bedacht. 

Met inachtneming van alle beperkingen en 
maatregelen, kan gesproken worden van een 
jaar waarin mooie opera gemaakt is, zowel 
digitaal als live. In het voorjaar was dat een 
succesvolle live-stream van L’elisir d’amore, 
die mooie kritieken oogstte. In het najaar werd 
Roméo et Juliette op de planken gebracht, 
waarvan de première en de eerste 
voorstellingen gelukkig in het theater kwamen. 
Daarnaast werd er, zowel on- als offline, meer 
geproduceerd dan ooit - met onder andere de 
nieuwe reeks Werktheater Opera Zuid - om 
blijvend de verbinding te zoeken met ons 
publiek en impulsen te blijven geven aan het 
levend en blakend gezond houden van onze 
kunstvorm opera. 
De aandacht van de Raad van Toezicht was 
gericht op ondersteuning van de directie bij het 
bepalen van een verantwoorde richting voor 
het gezelschap. Vijf keer werd een formele 
Raad van Toezicht vergadering belegd. 
Daarnaast vonden vele informele overleggen 
en contacten plaats met de directie en het 
managementteam. Onderwerpen die daarbij 
meerdere keren ter sprake kwamen waren 
onder andere de financiële soliditeit van Opera 
Zuid, ook met het oog op volgende jaren, de 
mogelijkheden tot programmering in 
verschillende scenario’s, de (financiële) risico’s 
van een besluit om producties te moeten 
cancelen, compensatie van gederfde 
inkomsten voor zangers en alle andere 
freelance-medewerkers, noodzakelijke 
investeringen om het gebruik van het 
huistheater voor live-voorstellingen mogelijk te 
maken. 
De organisatie heeft producties van hoge 
artistieke kwaliteit gerealiseerd, de 
bedrijfsvoering versterkt, gekwalificeerde 
functionarissen aangenomen op cruciale 
functies en de financiële huishouding onder 
controle weten te houden. De Raad van 
Toezicht heeft zijn rol in 2020 geëvalueerd en 
heeft geconcludeerd dat hij zich met name 
moet richten op zijn toezichthoudende rol. In 
de afgelopen jaren is veel tijd besteed aan 
hands-on ondersteuning van de directie en het 
managementteam maar met ingang van 2021 
is voor meer afstand gekozen, met nadruk op 
de toezichthoudende taak. De kwaliteit van de 
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bedrijfsvoering, controle op de financiële 
exploitatie en een solide liquiditeit maakten dat 
die keuze verantwoord gemaakt kon worden. 
Met het jaar 2021 is een nieuwe start gemaakt 
van het nieuwe Kunstenplan 2021-2024. Met 
het toekennen van de bijdragen van onze 
subsidiënten is Opera Zuid in staat een 
verdere kwaliteitssprong te maken en de 
basisorganisatie verder te versterken. Opera 
Zuid heeft afscheid genomen van een 
appartement dat ze in eigendom had en heeft 
daarmee een financiële reserve aangelegd 
voor continuïteit. 
Een blik op 2022 geeft een perspectief dat 
meer mogelijk zal zijn, ondanks de 
aanwezigheid van COVID-19 in onze 
samenleving. De Raad van Toezicht spreekt 
de hoop en het vertrouwen uit dat wederom 
mooie producties te verwachten zijn, te 
beginnen met A Midsummer Night’s Dream in 
het voorjaar en Lady in the Dark in het najaar. 
Vurig wordt uitgezien naar een “normale” 
speelreeks in grote en vooral volle zalen. 
Conform het rooster van aftreden heeft de 
Raad van Toezicht eind 2020 afscheid 

genomen van zijn voorzitter, de heer G.H. 
Hoefsloot en de vicevoorzitter de heer 
C.J.N.M. Jacobs. De heer J.F.M. Heuvelmans 
heeft per 1 januari 2021 het voorzitterschap 
van de Raad van Toezicht op zich genomen. 
De heer A. van Dijk combineert de functie van 
secretaris en vice-voorzitter.  
Door een succesvolle werving van twee 
nieuwe leden, bestond de Raad van Toezicht 
in 2021 weer uit 7 personen: de heer J.F.M. 
Heuvelmans als voorzitter, de heer A. van Dijk 
als secretaris/vice-voorzitter en mevrouw G. 
Stratermans, als lid met financiële expertise en 
de heer L. Langevoort, mevrouw E. Blanksma, 
mevrouw S. Goetgeluk en de heer M. 
Kagenaar als leden. 
De Raad van Toezicht dankt de directie, het 
managementteam en alle medewerkers van 
Opera Zuid voor hun grote inzet, 
betrokkenheid en bijdrage aan het succes van 
Opera Zuid, zelfs onder de huidige moeilijke 
omstandigheden. 
 
J.F.M. Heuvelmans, Voorzitter van de Raad 
van Toezicht 
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2. BESTUURSVERSLAG 2021 

2.1. Opera in tijden van corona: wendbaarheid, inventiviteit en perspectief   

Inleiding 

Het jaar 2021 begon in lockdown, en eindigde 
in alweer een nieuwe lockdown.  
Het hele jaar stond ook voor Opera Zuid in het 
teken van de voortdurende – en voortdurend 
nieuwe – omgang met de impact, gevolgen en 
effecten van de COVID-19 pandemie.  
 
Van de lange en onzekere weken in het 
voorjaar, van persconferentie tot 
persconferentie, waarbij we telkens weer alle 
inventieve plannen die we op alle 
eventualiteiten hadden voorzien moesten 
bijstellen, uitstellen of afstellen, over de 
spannende live-maar-online-première van 
l’elisir d’amore in de vroege zomer, over het 
net voor de finish moeten cancelen van ons 
openlucht festival Opera 3-daagse Den Bosch, 
over de waanzinnige inspanningen om de 
najaarsproductie Roméo et Juliette tòch een 
live première voor publiek te kunnen geven, tot 
het noodgedwongen moeten stopzetten van de 
tour na vijf live-voorstellingen door de 
avondlockdown en vervolgens zelfs onze 
kleinschalige en intieme en in talloze 
scenario’s voorbereide voorstellingen Goud! 

en de Buurtopera Malpertuis te moeten 
annuleren: 2021 is een jaar van strijd en 
knokken geweest.        
 
Toch is 2021 – een jaar waarin we ondanks 
alles méér dan ooit tevoren hebben 
gerealiseerd en geproduceerd - een jaar waar 
we met trots op terugkijken. 
 
2021 was het jaar waarin het nieuwe BIS 
Kunstenplan 2021-2014 aanving en Opera 
Zuid met een verhoogd subsidiebedrag -na 

honorering van onze ‘ja-mits’ en Corona 

addenda1- hoopvol, energiek en vooral met 
een barstensvolle activiteitenagenda de 
mogelijkheden en grenzen van onze 
kunstvorm tot het uiterste bleef beproeven. 
Opera was daarbij voor wederom een 

 
1 Op 29 oktober 2021 schreef de Raad voor Cultuur: “De 

Raad heeft waardering voor de wijze waarop uw instelling 
ondanks de coronamaatregelen de subsidieperiode is 

testcase, niet alleen inhoudelijk maar ook in 
relatie tot een pandemie die nog van geen 
wijken wist. Opnieuw werd het 
doorzettingsvermogen, vindingrijkheid en 
weerbaarheid van onze organisatie tot het 
uiterste getest.  
 
Dat we in immer ingewikkelde en uitdagende 
tijden leven behoeft amper uitleg. De lessen 
die we uit de crisis trekken, de verschillende 
stadia van de pandemie en de steeds weer 
wisselende reacties van het kabinet hierop, 
konden veelal niet voorkomen dat we sterk 
werden gehinderd in wat we zo graag doen: 
opera maken voor een live publiek. Maar 
ondanks deze moeilijke en verdrietige 
omstandigheden was 2021 een jaar waarin we 
de crisis gebruikten om duurzame lessen te 
trekken voor de toekomst, onze organisatie 
verder konden versterken en ons publiek qua 
aantallen én samenstellingen met soms 
spectaculaire aantallen wisten te verrijken.  
 
Onze voorjaarsproductie L’elisir d’amore was 
niet alleen een prachtproductie met een jonge, 
getalenteerde en diverse cast van topniveau, 
de productie was, op initiatief van Opera Zuid, 
ook de eerste coproductie tussen de drie BIS 
operahuizen in Nederland en vormde zo het 
startpunt voor een meerjarige samenwerking 
tussen de drie huizen. Op 19 mei werd een 
convenant getekend waarbinnen afspraken 
zijn gemaakt over samenwerking rondom 
talentontwikkeling. Het is voor het eerst dat de 
drie gezelschappen zo expliciet de ambitie 
uitspreken om samen op te trekken.  
 
2021 bleek een jaar waarin we nog niet altijd 
voor een live publiek konden optreden maar er 
wel voor hebben gezorgd dat we ons 
maximaal bleven presenteren en ontwikkelen. 
Onze producties werden allen gerealiseerd 
waarbij de zoektocht naar een geschikt online 
platform ons naar internationaal succes leidde 

gestart. Uw aanvullende plannen geven er blijk van dat u 

in deze moeilijke tijd goed heeft gereflecteerd.” 
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met 40.955 kijkers in totaal op het platform 
OperaVision. Tegelijkertijd hielden we met de 
oprichting van de serie Werktheater Opera 

Zuid maximaal aandacht voor experiment en 
ontwikkeling waarbij we tevens de 
verantwoordelijkheid namen voor het in stand 
houden van de keten. Tijdens onze productie 
Roméo et Juliette maakten we voor het eerst 
weer live contact met ons grote zaal publiek. 
Opera Zuid is klaar voor de periode na de 
pandemie maar de crisis blijkt tot nu toe 
weerbarstig en onvoorspelbaar van aard. De 
uitdagingen die daar uit voorvloeien zullen we 
onvermoeibaar en met wendbaarheid, 
veerkracht en innovatieve vermogen 
beantwoorden! Wat ons nu het meeste 
bezighoudt, is de mogelijkheid om de 
initiatieven en expertise die we tijdens de crisis 
hebben ontwikkeld, te kunnen verduurzamen.  
 
Veranderend perspectief: Corona als 

langetermijncrisis  

In 2021 veranderde het perspectief op de 
Coronacrisis langzamerhand van acuut en 
heftig naar langdurig en weerbarstig waarbij 
het perspectief op het einde van deze crisis 
uitbleef. Dat leverde frustratie en 
moedeloosheid op maar bracht ons ook tot het 
inzicht dat we in een eerder stadium over 
moesten gaan tot het inplannen van 
verschillende scenario’s en het structurele 
inplannen van digitale alternatieven. De 
teleurstelling dat we niet live konden spelen 
was er niet minder om, maar de 
voorbereidende processen kregen hierdoor 
wel een minder veranderlijk karakter. Het zelf 
gecreëerde digitale perspectief voor 
bijvoorbeeld L’elisir d’amore werd in een 
relatief vroeg stadium genomen waardoor 
voorbereidingen gestructureerd konden 
plaatsvonden en het team van Opera Zuid 
minder werd blootgesteld aan last minute 
veranderingen. Opera Zuid trok hier 
nadrukkelijk lessen uit de start van de crisis 
waarbij nog in korte(re) tijdsperiodes werd 
gedacht. De vroegtijdige beslissing om een 
live-registratie te maken van zowel L’elisir 

d’amore en Roméo et Juliette zorgden voor 
perspectief. Niet langer was de vraag óf de 
productie doorgang zou vinden maar in welke 
vórm.  
 
 

Online platforms: van beperkt bereik tot 

internationaal succes  

Meteen na het uitbreken van de coronacrisis 
schakelde Opera Zuid om naar online-
programmering. De ervaringen en inzichten die 
we in 2020 opdeden zorgden ervoor dat we in 
2021 konden overschakelen op het Europese 
platform OperaVision (OV). Het platform is 
internationaal en door financiering vanuit de 
Europese Unie heeft OV geen winstoogmerk. 
OV bleek bereid zowel La voix humaine / 

L’heure espagnole en L’elisir d’amore uit te 
zenden. Er werd gekozen voor een live 
première waarna een productie een drietal 
maanden online beschikbaar bleef. 
Ondertiteling werd -mede dankzij hulp van OV 
in drie talen beschikbaar gemaakt om de 
producties voor een zo breed mogelijk publiek 
beschikbaar te maken. Het resultaat mocht er 
zijn: La voix humaine / L’heure espagnole trok 
10.172 bezoekers en L’elisir d’amore zelfs 
30.783. Opera Zuid bereikte hiermee een groot 
én internationaal publiek, waarvan velen (zo 
bleek onder meer uit reacties tijdens de live-
chat mogelijkheid) nooit eerder live-opera 
hadden beleefd. 
 
Bovendien zorgden we ervoor dat L’elisir 

d’amore in 2021 een aantal keer te zien was 
op NPO Extra en on demand beschikbaar was 
op NPO Plus. Ook de korte muziekfilm An die 

Ferne was enkele malen te zien op NPO 2 
extra. An die Ferne is tijdens de lockdown 
2020 gecreëerd in samenwerking met jonge 
makers. Michael Wilmering, Lisenka Heijboer 
Castañon en Hendrik Walther baseerden deze 
korte film op Ludwig van Beethovens 
liedcyclus over hunkering naar de afwezige 
ander. Het Radio 4 programma NTR Opera 
Live zond Opera Zuid’s productie uit 2020: La 

voix humaine/ L’heure espagnole uit voor een 
geschat publiek van 70.000 luisteraars.  
 
Innovatie en experiment: Werktheater 

Opera Zuid 

Om ondanks theatersluitingen en 
aanhoudende onzekerheid toch perspectief te 
blijven creëren voor onze makers, niet enkel 
financieel maar bovenal inhoudelijk, creëerden 
we in 2021 in onze studio de serie Werktheater 

Opera Zuid: een reeks innovatieve theatrale 
concerten en voorstellingen in de studio waarin 
klassieke zang het vertrekpunt vormt voor 
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onverwachte en verrassende ontmoetingen 
tussen artistieke expressievormen zoals 
muziek, dans, mode, beeldende kunst, poëzie 
& literatuur. In het Werktheater gaf Opera Zuid 
volop ruimte aan het experiment en de 
kruisbestuiving tussen bestaande en nog te 
verbeelden kunstvormen en genres die de 
basis vormen van het veelzijdige en complexe 
medium opera. Opera Zuid bleef op die manier 
artiesten een presentatieplek bieden waar de 
clash tussen genre-overschrijdende artistieke 
ideeën de ruimte krijgt en de resultaten hiervan 
met een zo breed mogelijk publiek gedeeld 
kunnen worden. Met de lancering van de serie 
Werktheater Opera Zuid -midden in de COVID-
19 pandemie- investeerden we in de toekomst.  
Van de vier projecten in 2021 konden er 
uiteindelijk twee voor een live-publiek 
plaatsvinden (Parallax en Anderhoofd, zie 
Hoofdstuk 2.2.3 Werktheater) 
 
Digitaal én live 

De steeds weer veranderende restricties en 
lockdowns van het kabinet, gekoppeld aan de 
steeds korte tijdspannes waarover 
maatregelen werden afgekondigd, vroegen 
maximale vindingrijkheid en flexibiliteit van 
Opera Zuid. Hierdoor werd 2021 een jaar van 
voorstellingen die de ene keer digitaal en de 
andere keer live plaatsvonden. In dat laatste 
geval bleek publieksbereik een uitdaging; het 
publiek wist in 2021 de weg naar de theaters 
nog niet massaal terug te vinden. De steeds 
wisselende perspectieven en een nog 
ontbrekend gevoel van veiligheid door de 
extreme besmettelijkheid van het virus waren 
hier debet aan. Op het gebied van 
digitalisering vonden we met de NEP 
Nederland een langetermijn partner waarmee 
onze producties op een kwalitatief 
hoogstaande wijze bij het publieke terecht 
bleven komen. Live voorstellingen waren er 
gelukkig ook: de door de jonge Nederlandse 
componist Jan-Peter de Graaff en de regisseur 
Kenza Koutchoukali gemaakte voorstelling 
Parallax vormde een samenwerking tussen 
Opera Zuid, Het Collectief, November Music 
en Muziekgebouw aan het IJ. De première 
vond live plaats op vrijdag 22 oktober in het 
Bonnefantenmuseum Maastricht als onderdeel 
van de Museumnacht Art Appetizer. De 
voorstelling Anderhoofd was live te zien in 
Studio Malpertuis. Het is een voorstelling met 

en over spelers die leven met een psychose 
en vormde een bijzondere coproductie met 
Opera Theater Amsterdam (OTO) waar zorg 
en welzijn elkaar ontmoetten. Onze grote zaal 
productie Roméo et Juliette, ging hoopvol van 
start de tournee bereikte een vijftal zalen waar 
we voor een live publiek konden optreden. De 
door het kabinet aangekondigde lockdown 
maakte een einde aan de tournee. De in 
samenwerking met de NEP gemaakte live-
registratie zal zorgen voor een toekomstig 
digitaal tweede leven van de productie, in het 
kader van ons project Opera in Cinema (zie 
Hoofdstuk 2.2.5 Marketing en Communicatie). 
 

Perspectieven en (nieuwe) partners 

2021 vormde bovenal een jaar waarin 
bestaande partnerships werden uitgediept en 
verder vorm kregen en waarbij niéuwe 
partners werden gevonden. Zo vormden 
bovengenoemde gezelschappen als Het 
Collectief, Kracht van Beleving en Opera 
Theater Amsterdam onmisbare en 
inspirerende partners in de zoektocht naar 
nieuwe vormen van opera-beleving. We 
vonden in De Nationale Opera (DNO) een 
belangrijke coproducent voor de 
familievoorstelling Een lied voor de maan. De 
voorstelling Goud!, die eveneens in 
coproductie met DNO tot stand kwam, kon in 
2021 dan eindelijk digitaal in première gaan. 
De drie Nederlandse opera BIS-
gezelschappen (Opera Zuid, de Nederlandse 
Reisopera, De Nationale Opera) sloten in 2021 
een convenant waarin een langdurige 
samenwerking bezegeld werd. De drie huizen 
slaan de handen ineen, en zetten hun 
middelen en ervaring in voor een 
samenwerkingsprogramma op lange termijn, 
gericht op talentontwikkeling in de 
Nederlandse opera- en muziektheatersector. 
Het tastbare resultaat van de samenwerking 
wordt een jaarlijkse coproductie met de drie 
gezelschappen, die landelijke spreiding krijgt 
door een tournee.  
 
De Buurtopera Malpertuis (BOM) begeeft zich 
op het snijvlak van kunst en welzijn en Opera 
Zuid gaf in 2021 ruim baan aan dit bijzondere 
buurtparticipatie project. Onze partners 
Trajekt, Conservatorium Maastricht en Orkest 
Morgenstond waren hierbij onmisbaar als het 
gaat om commitment en specifieke expertise. 
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Onze inzet bleef niet onopgemerkt. De BOM 
won als finalist bij de verkiezing door Onze 
Buurt van beste Limburgse buurtinitiatieven 
12.000 euro. 
Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) selecteerde 
Movisie onze Buurtopera Malpertuis als Best 
Case study over hoe kunst de leefbaarheid 
van een wijk en het sociaal en mentaal welzijn 
van mensen kan versterken. Twee experts van 
Movisie onderzochten hoe de Buurtopera werd 
uitgevoerd. Ze keken naar ervaringen en 
opbrengsten en onderzochten wat wel en niet 
goed werkte volgens deelnemers en het 
projectteam. Movisie organiseerde hierover 
twee leersessies waarbij diverse partners en 
de wethouders en beleidsmakers van de 
gemeente Maastricht met elkaar in gesprek 
gingen. Buurtopera Malpertuis diende als 
inspiratie voor verdere samenwerking tussen 
het sociale en culturele domein. 
 
Veiligheid en gezondheid 

Veiligheid en fysieke, mentale én financiële 
gezondheid waren permanente 
aandachtspunten in ons beleid dit jaar. 
Als het gaat om de veiligheid volgde Opera 
Zuid vanzelfsprekend de richtlijnen van het 
RIVM waarbij vrijwel het hele jaar het 
kantoorpersoneel werd gevraagd om -waar 
mogelijk- thuis te werken. Aanvullend op deze 
richtlijnen ontwikkelde Opera Zuid strakke 
veiligheidsprotocollen, waarbij bijvoorbeeld alle 
medewerkers, cast en crew gevraagd werden 
iedere dag een zelftest te doen en een 
mondkapje te dragen. Tijdens de tournee 
werden cast en crew en de leden van de 
philharmonie zuidnederland backstage zoveel 
mogelijk van elkaar gescheiden. Een complexe 
logistieke puzzel die werd gemaakt met de 
theaters waarmee we de veiligheid van onze 
mensen zo goed mogelijk wisten te borgen en 
waardoor het doorgaan van de productie 
uiteindelijke gegarandeerd werd.  
 
De financiële gezondheid van de organisatie 
bleef geborgd door de coulance en noodsteun 
van onze overheden, en door het 
heroriënteren van middelen uit kostenvrijval. 
In 2021 kwam Opera Zuid in aanmerking voor 
het 2e en 4e steunpakket van het kabinet 
waardoor continuïteit in de organisatie 
verzekerd bleef, producties door konden 

blijven gaan in gewijzigde vormen, en sterk 
kon worden ingezet op alternatieve 
productiewijzen, digitalisering en het optimaal 
in stand houden van onze keten. Daarbij 
werden geëngageerde cast en crew leden in 
het geval van geheel of gedeeltelijke 
annuleringen steeds 100% gecompenseerd, 
Aanvullend op de steunpakketten werd een 
aanvraag gedaan bij de gemeente Maastricht 
uit het herstelfonds cultuur er werd een bedrag 
toegekend voor het coronaproof inrichten van 
locatie (Spoor 3, €15.000,-) en voor 
experiment met nieuwe vormen van productie 
en publieksbenadering (Spoor 4, € 40.000,-) in 
de vorm van het Werktheater Opera Zuid. 
 
Beleidsprioriteiten  
Ook in 2021 waren onderstaande 
beleidsprioriteiten leidend in de omgang met 
de voortdurende crises:  
 

1. Een expliciete keuze voor opera 

als levende kunst: in het live en 
online-aanbod kozen wij voor nieuwe 
creaties en nieuwe opdrachten 
(bijvoorbeeld de productie Parallax van 
Jan-Peter de Graaff). Voor onze 
online-producties kozen we bewust 
voor LIVE-registraties van het 
allerhoogste niveau door de NEP 
Nederland en kozen we voor een 
internationale afzetmarkt in de vorm 
het digitale platvorm OperaVision. 

 
2. Focus op het in stand houden van 

de keten, door zorg te dragen voor 
opdrachten aan freelance artiesten en 
ZZP’ers. Zowel in onze online- als 
onze live programmering lag en ligt de 
focus op het verstrekken van nieuwe 
opdrachten en engagementen, zowel 
voor artiesten als voor ondersteunend 
gespecialiseerd personeel 
(toneeltechnici, stagemanagers, e.d.), 
dus ook voor uitbetaling en financiële 
zekerheid. Fair practice en met name 
sleutelwaarden als solidariteit, 
duurzaamheid en transparantie, waren 
en blijven leidend in ons handelen. 
 
3. Innovatie en experiment: de 
COVID-19-crisis mocht en mag geen 
bedreiging zijn voor de voortdurende 
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en organische vernieuwing van onze 
kunstvorm. Op termijn is de grootste 
dreiging voor ons medium de 
achterstand die de crisis dreigt te 
veroorzaken. Wat betreft innovatieve 
uitingen op het gebied van opera 
voorzien wij de grootste schade op 
middellange en lange termijn voor de 
meest kwetsbaren in onze branche: de 
jonge talenten en young professionals 
die door deze crisis hun dromen en 
kansen niet alleen ‘on hold’ moeten 
zetten, maar wiens projecten door de 
groeiende domino-effecten van 
herprogrammering blijven 
doorschuiven naar een verre toekomst, 
zo niet in rook dreigen op te gaan.  
 
4. Het bieden van perspectief aan 

artiesten en publiek: hoop en 
vooruitzicht als vaccin tegen 
onzekerheid en wanhoop. Live waar 
kan, digitaal waar dat moet. Op een 
niveau dat van meerwaarde is voor 
ons publiek én tevens gericht op het 
zoveel mogelijk bereiken van nieuw 
publiek. 

 
Toekomstbestendigheid 

De coulance en noodsteun van de overheden 
zijn voor ons van groot belang gebleken. 
Hierdoor hebben we zo flexibel, duurzaam en 
innovatief mogelijk kunnen reageren op de 
maatschappelijke ontwikkelingen en we 
hebben daarmee tòch publiek kunnen bereiken 
en artiesten van werk kunnen voorzien. 2021 
is een belangrijk jaar geweest in de versterking 
en verduurzaming van onze organisatie. We 
hebben alle vaste medewerkers aan boord en 
aan het werk kunnen houden en hebben alle 
freelancers die opdrachten verloren vanwege 

door overmacht geannuleerde producties, 
betaling kunnen bieden. Bovendien hebben we 
ons team kunnen versterken met een 
educatiemedewerker Lobke Houkes. Daarmee 
is onze organisatie weer een stap verder in 
bestendiging voor de toekomst. 
 
Dankzij de coulance kunnen we overeind 
blijven en groeien - wij zetten deze coulance 
en steun in om een rol van betekenis te 
kunnen spelen in het overeind houden van 
onze hele keten, het zorg dragen voor de 
zwaar getroffene freelancers, solidariteit en 
samenwerking met andere spelers - 
gezelschappen en podia - en bovenal het 
onvermoeibaar blijven zoeken naar 
mogelijkheden tot verbinding met publiek en 
samenwerking.  
Wij zijn onze overheden – het Ministerie van 
OCW, de Provincie Noord-Brabant, de 
Provincie Limburg en de gemeente Maastricht 
dankbaar voor de steun en voor het 
vertrouwen, en alle medewerkers voor de 
grote betrokkenheid. 
 
Dank  

Opera Zuid is bijzonder trots op het unieke, 
kundige en flexibele werk van het team dat 
ervoor gezorgd heeft dat we met een immer 
voortdurende crisis konden omgaan en 
tegelijkertijd een barstensvolle 
activiteitenagenda hebben kunnen uitvoeren.  
Een bijzonder groot woord van dank aan allen 
die aan onze prestaties van 2021 hebben 
meegewerkt. Ook zonder een betrokken, 
actieve en steeds tot sparringpartnership 
bereid staande Raad van Toezicht was onze 
werking van het afgelopen jaar niet mogelijk 
geweest.  
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2.2. ACTIVITEITEN EN CULTURELE PRESTATIES 2021 
 
In 2021 vertaalde Opera Zuid haar missie in 
twee grote zaal producties, een kleine zaal 
productie speciaal ontwikkeld voor kinderen in 
coproductie met De Nationale Opera en een 
hele reeks nieuw ontwikkelde programmering, 
zowel live als digitaal. Met de productie L’elisir 

d’amore initieerde Opera Zuid een eerste stap 
in de structurele samenwerking met De 
Nationale Opera Studio en de Nederlandse  

 
Reisopera en bood hiermee tevens een unieke 
kans voor jonge artiesten in het kader van ons 
talentontwikkelingsbeleid. Het najaar 2021 
bood eindelijk weer een mogelijkheid om op 
tournee te gaan en om weer voor een groot 
live publiek te spelen met de productie Roméo 

et Juliette. Helaas moest halverwege deze 
tournee de speelreeks worden afgebroken 
door de afgekondigde lockdown.

 

2.2.1 GROTE ZAALPRODUCTIES  

L’ELISIR D’AMORE – Gaetano Donizetti 
Voorjaar 2021- samenwerking tussen Opera Zuid, Nederlandse Reisopera en De Nationale Opera Studio 
 

 

Muzikale bewerking: Pedro Beriso | Muzikale leiding: Enrico Delamboye | Regie: Marcos Darbyshire  

Scenografie: Amber van den Hoeck | Kostuums: Luis Carvalho | Belichting: Glen D’Haenens  

CAST: Julietta Aleksanyan, José Romero, Martin M’Keze, Sam Carl, Bibi Ortjens 

Voor deze nieuwe productie gaf Opera Zuid 
reeds in 2020 de opdracht aan de jonge 
componist Pedro Beriso om een nieuwe 
orkestratie van Donizetti’s meesterwerk te 
maken, die qua bezetting tegen allerlei corona-
omstandigheden immuun zou zijn. In eerste 
instantie wilden we een corona-veilige live-tour 
kunnen garanderen, met klein orkest en een 
kern-cast voor de zanger bezetting. 

Tegelijkertijd stelden we alles in het werk om 
een live-online première mogelijk te maken. 
Dat bleek de juiste keuze te zijn geweest, want 
uiteindelijk kon de première helaas niet live 
plaatsvinden. Voor deze productie nam Opera 
Zuid het initiatief om de voorgenomen 
samenwerking met De Nationale Opera en de 
Nederlandse Reisopera in een 
stroomversnelling te brengen en reeds per 
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meteen een coproductieverband uit te werken, 
met groot succes.   
 
Deze opera vol intriges, mislukte 
wraakpogingen, rijkelijk vloeiende wijn, en 
vooral veel liefdesperikelen, vormde de basis 
voor opera in een nieuw jasje. Het initiatief van 
Opera Zuid creëerde een eerste heel concrete 
stap in de structurele samenwerking met De 
Nationale Opera Studio en de Nederlandse 
Reisopera en bood daarmee tevens een 
unieke kans voor jonge artiesten in het kader 
van ons talentontwikkelingsbeleid. De 
productie bestond uit een klein ensemble van 
5 zangers en 16 musici.  
 
Ondanks dat voor deze productie rekening 
was gehouden met zo veel mogelijk ‘corona-
omstandigheden’ moest helaas de première en 
daarmee ook de tournee vervangen worden 

voor een livestream première vanuit onze 
eigen studio, op het platform OperaVision. 
Ondanks de teleurstelling van het niet op 
tournee kunnen, zagen 30.783 bezoekers 
online deze live productie. Dankzij onze keuze 
voor live opera via een live-verbinding, kreeg 
deze avond voor alle betrokkenen en voor het 
publiek een uniek en onvergetelijk karakter.   
Tijdens de live-stream première keken 
toeschouwers simultaan van over de hele 
wereld, letterlijk alle continenten. Dankzij de 
synchrone live-chat mogelijkheid tijdens de 
uitvoering ontstond ondanks de isolatie door 
de lockdown een heel nieuw gevoel van 
verbondenheid en live-interactie. 
 
Na vertoningen op de nationale televisie, 
wacht de productie een verder leven in ons 
project Opera in Cinema, vanaf 2022.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN GREEP UIT DE PERSREACTIES: 

- In L’elisir d’amore blijft de feelgood-finale nu eens uit, ★ ★ ★ ★ recensie de Volkskrant, mei 

2021. Bekijk hier het artikel. 

 

- L’elisir d’amore met feestende, doodnormale jongeren, recensie Theaterkrant, mei 2021. 

Lees hier de volledige recensie. 

 

- Muzikaal valt er veel te genieten. Vooral van tenor José Romero als Nemorino, ★ ★ ★ recensie 

Trouw, mei 2021. Bekijk hier de recensie. 

 

- So ist eine ganz neue, spritzige Version entstanden, die dank zweier grandioser Sänger für 

Donizettiglück sorgt. recensie Bachtrack, mei 2021. Bekijk hier de recensie. 

 
- ‘een overrompelende voorstelling’ recensie De Groene Amsterdammer, mei 2021. Bekijk hier de 

recensie. 
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NEP opnames tijdens live première L’elisir d’amore 
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ROMÉO ET JULIETTE – Charles Gounod 

Najaar 2021 

 

 

Muzikale leiding: Philipp Pointner | Regie: Julien Chavez | Scenografie: Anneliese Neudecker | Kostuums: Sanne Oostervink |  

Belichting: Paul van Laak CAST: Anna Emelianova | Peter Gijsbertsen | Maria Warenberg | Raphaele Green | Erik Slik |  

Jaques de Faber | Edwin Fardini | Rick Zwart | Huub Claessens | Sévag Tachdjian | Marcel van Dieren | Jeske de Haart | 

Orkest: philharmonie zuidnederland | Koor: Theaterkoor Opera Zuid i.s.m. Kooracademie Maastricht 

 

Grote liefdesverhalen hebben altijd invloed 
gehad op hoe wij liefde ervaren en over liefde 
denken. Shakespeares Roméo en Julia is zo’n 
verhaal: de jonge geliefden gaan ten onder, 
omdat de maatschappelijke 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.  

Gebaseerd op een nauwgezette risicoanalyse 
en het uitwerken van diverse plan A, B, C en D 
scenario’s, nam Opera Zuid heel bewust het 
riskante besluit om te gaan voor een 
grootschalige opera en grootse opera-ervaring, 
met volle bezetting qua soli, koor en orkest. Dit 
vonden we van cruciaal belang, niet alleen 
voor onze kunstvorm en ons medium, voor de 
keten, voor de betrokken kunstenaars, maar 
ook voor de beleving van ons publiek en het 
herstel van het publieksvertrouwen in de 
ervaring, het belang en de betekenis van live 
opera. We zagen bij het publiek een grote 
honger naar grote, klassieke live-opera en 
tevens een aarzeling in de terugkeer naar de 
grote zaal en namen daarom het besluit hier 
voluit voor te gaan, ondanks alle uitdagingen 
en risico’s. We hebben daarvoor verschillende 
variabele scenario’s uitgewerkt, met 
verschillende opties voor alle mogelijke 
eventualiteiten. Zo waren er versies voor zowel 
gereduceerd orkest als gereduceerd koor. En 
hadden we een ‘schaduw-cast’ stand-by 
georganiseerd en hadden we als ultiem nood-
scenario een live-stream première in de 
steigers staan.  

Het heeft het uiterste gevergd van onze 
organisatie, maar uiteindelijk zijn we er toch in 
geslaagd om voor een live-publiek in première 
te gaan op 12 november 2021. Met de live try-
out inbegrepen, hebben we de voorstelling 
ondanks alles vijf keer live (inclusief try-out) 
kunnen spelen en toeren, voor de lock-down 
een einde maakte aan de toer. De verfilming 
van het proces en de première zorgen ervoor 
dat Roméo et Juliette deel zullen uitmaken van 
ons Opera in Cinema-project vanaf 2022. 

De Franse componist Charles Gounod schreef 
met Roméo et Juliette een overrompelende 
romantische 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 
tekenden voor een frisse en verfijnde lezing, 
die inzoomt op de clash tussen individuele 
emotie en maatschappelijke context, tijdloos 
en universeel. Dit verhaal, en de manier 
waarop het door onze makers en onze cast 
getoond en verklankt werd, leek ons té 
belangrijk om los te laten. We zijn bijzonder 
trots op de verwerkelijking en zijn immens 
gelukkig dat de productie dank zij de verfilming 
met NEP een toekomstig leven zal kennen. 

Roméo et Juliette werd uitgevoerd in het Frans 
met Nederlandse ondertiteling. 12 november 
2021 Première, Theater aan het Vrijthof, 
Maastricht. 
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EEN GREEP UIT DE PERSREACTIES: 

 

- ‘Het orkest speelt invoelend maar niet schmierend. De cast, die uit opvallend veel Nederlanders 

bestaat, zingt ijzersterk’, recensie NRC, november 2021. Bekijk het volledige artikel hier. 

 

- ‘de fabelachtige Emelianova zou iedere operaliefhebber live moeten horen’, recensie de Volkskrant, 

november 2021. Bekijk hier het artikel. 

 
- ‘Vurige passie in een zoete droomwereld’, recensie Theaterkrant, november 2021. Het volledige 

artikel is hier te lezen. 

 
- ‘Roméo et Juliette bij Opera Zuid: oor- en oogstrelend’, recensie Place de l’Opera, november 2021. 

Lees het volledige artikel hier. 

 

- ‘Fantasie, humor en mysterie blijken het gereedschap van regisseur Julien Chavaz’, recensie De 

Limburger, november 2021. 

 
- ‘Opera Zuid has decided to bring it right up to date with in an almost Grease type milieu’, recensie 

ArtsTalk Magazine, november 2021. Lees het artikel hier. 

 
- ‘Opera Zuid maakt goede sier met Roméo et Juliette’, recensie Basia con fuco, november 2021. 

Bekijk het artikel hier. 
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2.2.2 KLEINE ZAALPRODUCTIE 

 
 
EEN LIED VOOR DE MAAN - FAMILIE-OPERA (6+) - Mathilde Wantenaar 

 

In het voorjaar van 2020 werd gewerkt aan de 
nieuwe opera Een lied voor de maan, een 
coproductie met De Nationale Opera, in 
samenwerking met European Network for 
Opera Academies (ENOA). Net voor de 
première, ten einde van de repetities werd 
bekend dat de regering een verbod afkondigde 
op evenementen en bijeenkomsten. Hierdoor 
moest de productie Een lied voor de maan 
tijdelijk uitgesteld worden en vervangen door 
een stream, maar beleefde in het najaar van 
2021 alsnog haar live-première. 
 

Een lied voor de maan is gebaseerd op het 
gelijknamige verhaal 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.  
 
Een lied voor de maan gaat over de mol die 
iets wil doen voor de maan. Die staat altijd 
alleen aan de hemel en krijgt nooit eens 
bezoek. De mol besluit een lied voor de maan 
te schrijven. Maar dat is moeilijker dan 
gedacht. 

 

Libretto: Mathilde Wantenaar | Regie: Béatrice Lachaussée 

Dramaturg: Willem Bruls | Decor/ Kostuumontwerper: Nele Ellegiers | Licht: Cor van den Brink | Video: Coen Bouman 

CAST: Berend Eijkhout | Vera Fiselier | Jan Willem Schaafsma | Ginette Puylaert | Eline Welle | Mirna Ackers |  

Orkest: Het Nationaal Jeugdorkest  
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Een lied voor de maan is een opera over 
verbeelding en verbinding, over de 
verbindende kracht en de vreugde van muziek 
in tijden van eenzaamheid en isolement. Bij de 
voorstellingen bleek telkens opnieuw de kracht 
van muziek een grote vreugde uit te stralen 
voor een jong publiek. 
 
De productie ging op 20 oktober in de 
Boekmanzaal van de Nationale Opera in live-
première, waarna 8 publieke voorstellingen en 
5 schoolvoorstellingen plaatsvonden. 
Aansluitend werd er door Opera Zuid een 

tournee door Nederlandse theaters uitgevoerd 
met 14 voorstellingen. 
Een lied voor de maan is een co-productie 
met de Nationale Opera, met La Monnaie/De 
Munt, Brussels; Festival Aix-en-Provence; 
Escuela Superior de Música Reina Sofía, 
Madrid; Theaterakademie August Everding; 
München met de steun van ENOA en Creative 
Europe van de Europese Unie.  

Komend voorjaar zal Een lied voor de maan te 
zien zijn in de Munt/La Monnaie in Brussel 
(BE). 

 

 

  

EEN GREEP UIT DE PERSREACTIES: 

 

- ‘Wantenaar schrijft aantrekkelijk voor de stem’ recensie Place de l’Opera, oktober 2021. Lees de 

hele recensie hier. 

 

- ‘Een lied voor de maan’ ademt in alles aanstekelijk plezier ★ ★ ★ ★ recensie NRC maart 2021. Lees 

de gehele recensie hier. 

 

- Liefelijke jeugdopera met een melancholische mol en vrolijk piepende muizen, recensie Theaterkrant 

maart 2021. Klik hier om de gehele recensie te bekijken. 

 

- Een lied voor de maan online in première artikel Place de l’Opera maart 2021. Lees het gehele 

artikel hier. 

 

- ‘Lied met een moraal‘  interview met dramaturg Willems Bruls in Theatermagazine Jeroen september 

2019. Lees het volledige artikel hier. 
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Werktheater Opera Zuid - Le Cabaret du Faune - Romie Estèves   
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2.2.3 WERKTHEATER OPERA ZUID 

Om ook in tijden van theatersluiting en 
voortdurende onzekerheid een creatieplek en 
presentatieplaats te kunnen blijven bieden aan 
makers en aan ons publiek, is Opera Zuid in 
het vroege voorjaar van 2021 gestart met de 
reeks Werktheaters Opera Zuid. Doel was om 
nieuwe impulsen en nieuwe perspectieven te 
kunnen blijven ontwikkelen ondanks hoogst 
onzekere en volatiele omstandigheden. Om dit 
mogelijk te maken, had Opera Zuid reeds in 
2020 geïnvesteerd in een corona-veilige en 
multi-inzetbare Studio, als onderdeel van onze 
investering in de toekomst. 
 
De aftrap was het werktheater Jedermann 
waarna er twee weken werd gewerkt aan de 
voorstelling Le Cabaret du Faune, vervolgens 
volgden de repetities van Parallax voor de 
wereldpremière in het Bonnefanten museum 
tijdens de Museumnacht. Waarna het 
werktheater afgesloten werd met de 
voorstelling Anderhoofd. 
 
Met het geheel of gedeeltelijk sluiten van 
theaters en schouwburgen in 2021 speelde 
Opera Zuid een sleutelrol in een proces van 
het in stand houden van de keten waarbij 
artiesten aan het werk bleven en zich verder 
konden ontwikkelen. In de eigen omgebouwde 
Studio Malpertuis werden projecten 
geïnitieerd, voorbereid én gepresenteerd aan 
publiek. En dit alles gebeurde binnen de serie 
Werktheater Opera Zuid: een reeks 
innovatieve theatrale concerten en 
voorstellingen waarin opera het vertrekpunt 
vormde voor onverwachte en verrassende 
ontmoetingen tussen artistieke 
expressievormen zoals muziek, dans, mode, 
beeldende kunst, poëzie & literatuur. Opera 
Zuid bood makers en zangers een 
laboratorium en presentatieplek waar de clash 
tussen genre-overschrijdende artistieke ideeën 
de ruimte kreeg en de resultaten hiervan met 
een zo breed mogelijk publiek gedeeld 
werden. Waar mogelijk gebeurde dit voor een 
live publiek en een enkele keer werd een 
voorstelling digitaal toegankelijk gemaakt op 
het moment dat restricties live voorstellingen 
niet mogelijk maakten. De investering in en 

aanschaf van professionele camera’s zorgden 
ervoor dat onze voorstellingen in dat laatste 
geval toch voor het publiek toegankelijk 
bleven. Daarbij gold steeds dat de artistieke lat 
onverminderd hoog bleef liggen maar de 
toegankelijkheidsdrempel zo laag mogelijk 
werd gemaakt. Innovatie, experiment én 
digitalisering kregen in een zwaar crisisjaar 
volop de ruimte bij Opera Zuid. De steun 
vanuit het Herstelfonds gemeente Maastricht 
vormde niet alleen een belangrijke steun in de 
rug tijdens deze periode, het was bovenal een 
investering in het Opera Zuid van ná de 
pandemie. 
 

Professionele camera’s 

Opera Zuid ontvangt het publiek het liefst live 
in de eigen Studio. Omdat de immer 
heersende pandemie ervoor zorgde dat dit niet 
altijd mogelijk was, ging Opera Zuid in 2021 
over tot de aanschaf van drie professionele 
camera’s met daarbij behorende software. 
Deze investering betekende een belangrijke 
stap in onze digitale publieksbenadering 
waarbij voorstellingen die niet live voor publiek 
konden worden uitgevoerd toch beschikbaar 
werden voor een digitaal publiek. Daarbij 
konden we ons publiek blijven bedienen en 
gaven we onze artiesten de mogelijkheid om te 
blijven optreden in deze uitdagende tijden. 
Voorstellingen die niet voor een live publiek 
konden worden uitgevoerd werden 
professioneel geregistreerd en uitgezonden op 
het YouTube kanaal van Opera Zuid. De 
voorstelling Anderhoofd kon wel voor live 
publiek gespeeld worden maar werd 
desalniettemin geregistreerd waardoor de 
voorstelling op een later moment voor 
specifieke doelgroepen beschikbaar gemaakt 
kan worden. Opera Zuid hoopt en verwacht in 
de toekomst de camera’s en het streaming 
systeem ook in te kunnen zetten voor 
marketing en communicatie doeleinden, alsook 
voor publieksuitbreiding. Te denken valt hierbij 
aan het zelf produceren van trailers, digitale 
inleidingen en interviews met cast en 
creatives, en aan digitale openbare repetities 
en inkijkjes in het maakproces.
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JEDERMANN 
 

 
Jedermann … Everyone … Iedereen. Hugo 
von Hofmannsthal’s toneelstuk Jedermann is 
gebaseerd op een traditie van middeleeuwse 
mysteriespelen, met name op die van 
Everyman, een Engels mysteriespel dat 
dateert uit de 16e eeuw. God stuurt de Dood 
met een opdracht naar de gierige en 
egoïstische Jedermann: hij moet zich gaan 
klaarmaken voor zijn laatste reis. In het 
cruciale uur voor zijn dood verlaten dierbaren, 
vrienden en familieleden hem en realiseert hij 
zich dat alle materiële goederen bederfelijk 
zijn. Jedermann toont berouw voor zijn zonden 
en hij vindt -in een ultieme poging om de duivel 
te ontwijken- inzicht in zichzelf en in de wereld 
waarin hij leeft. 

In maart 2021 doken bas-bariton Huub 
Claessens, beeldend kunstenaar Andre 
Joosten, acteur Peter Vandemeulebroecke en 
pianist Hans Eijsackers de studio in om een 
nieuwe muzikale bewerking van het 
Jedermann-verhaal te maken. De zes 
muzikale monologen van Frank Martin en 
teksten van Hugo van Hoffmansthal vormen 
daarbij de basis voor deze eigentijdse 
bewerking. Het resultaat is een unieke en 
hedendaagse synthese van toneel, opera, 
klassieke muziek en beeldende kunst van een 
verhaal over zelfinzicht en empathie. 
Universeel en voor iedereen. 

In 1943 zette de Zwitserse componist Frank 
Martin de zes monologen uit het toneelstuk 
van Hofmannsthal op muziek. Martin nam in 
zijn bewerking de psychologische ontwikkeling 
van de hoofdpersonage als uitgangspunt en 
zijn compositie is dan ook een muzikale 
vertolking van de transformatie die Jedermann 
doormaakt van rijke egoïst die bang is voor de 
dood naar een berouwvolle man die spijt heeft 
van zijn zonden en tot de hemel smeekt om 
vergiffenis. De zes muzikale monologen 
behoren tot de meest uitgevoerde werken van 
Martin en blijven zinderend actueel. 

Jedermann is gebaseerd op middeleeuwse 
mysteriespelen maar ontstond pas in de 20e 
eeuw, in 1911 om precies te zijn. In dat jaar 
ging het werk in première. Het toneelstuk 
verkreeg al snel wereldfaam door de 
traditionele terugkerende opvoeringen tijdens 
de Salzburger Festspiele. Sinds 1920 wordt 
het toneelstuk, met uitzondering van de jaren 
tijdens de Tweede Wereldoorlog, ieder jaar 
uitgevoerd tijdens het festival voor duizenden 
bezoekers. 

Vanwege de corona-maatregelen kon 
Jedermann niet live worden gespeeld. Vanaf 
zondag 18 april 2021 werd de voorstelling 
online worden getoond via: 
www.youtube.com/operazuid.

Cast & Creatives: zang, concept, script en regie: Huub Claessens | spel: Peter Vandemeulebroecke | piano: Hans Eijsackers 

vormgeving: André Joosten 
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LE CABARET DU FAUNE 
 

 

Het woord cabaret ontstond in zijn meest 
oorspronkelijke betekenis uit een 
samenstelling van twee woorden: vervallen en 
welvarend. De term is namelijk terug te leiden 
naar het Perzische Kharabat, wat bestaat uit 
de woorden Kharab (vervallen) en Abad 
(welvarend). Cabaret gaat dan ook over 
contrasten en tegenstellingen waarbij  
mythe, muziek en theater elkaar ontmoeten en 
beïnvloeden. 
 
Le Cabaret du Faune is een theatraal concert 
waarin de menselijk pianist en de mythische 
Faun elkaar ontmoeten. De Faun zelf vormt 
ook een tegenstelling: het is namelijk een 
mythische wezen dat half mens en half dier is. 
De voorstelling is verder doordrenkt van de 
tegenstellingen en het zijn juist die 
tegenstellingen die worden gebruikt om het  
creatieve te doen ontwaken. In maart 2021 
gingen mezzo-sopraan Romie Estèves, 
regisseur Benjamin Prins en pianist Nicolas 
Kruger samen opzoek naar de juiste balans 
tussen de verschillende disciplines zoals 
theater en muziek waarbij zij de ideeën van 
metamorfose en de kracht van de muziek 
richten tot het publiek. De muziek van Debussy 
vormde hierbij een universele verbinding 
tussen de personages, maar creëerde 
tegelijkertijd een hechte band tussen 
voorstelling en publiek. Debussy liet zich 
inspireren door de kunst, muziek en cabaret 
die zo kenmerkend was voor de tijd van het 
impressionisme. De muziek van de componist 
kent vele verschillende kleuren en thema’s die 
ook een tegenstrijdigheid in zich dragen. Voor 
Opera Zuid was deze thematiek van 
tegenstrijdigheid en poëtische paradox de 
reden om dit project te ontwikkelen. We gingen  
 

 
hiervoor de samenwerking aan met het jonge 
Franse gezelschap Compagnie la Marginaire. 
Het project kreeg in september 2021 de 
uitnodiging voor verdere ontwikkeling in 
residence in Fleurus (België) en kreeg een 
eerste live-première in Hardelot/Condette in 
Frankrijk (30 september 2021).  
 
Vanwege de corona-maatregelen kon Le 

Cabaret du Faune in maart 2021 bij Opera 
Zuid niet live worden uitgevoerd. Van de 
voorstelling werd daarom een professionele 
registratie gemaakt die sinds zondag 9 mei 
2021 online te zien is op het Opera Zuid  
 
YouTube-kanaal: 
(www.youtube.com/operazuid). In de zomer 
van 2022 zal de productie te beleven zijn aan 
de Opera van Tours (FR). 

 
 
 
 

 

 Cast & Creatives concept, mezzo-sopraan: Romie Estèves | concept, pianist: Nicolas Kruger | Regie: Benjamin Prins | 

 licht: Steeve Dechelote | kostuums: Danièle Barraud 

 



Stichting Opera Zuid Jaarverslag en jaarrekening 2021  22 

PARALLAX
 

 
In de theatrale liedcyclus Parallax zet een 
vrouw alles in om te bewijzen dat de aarde 
plat is. Componist Jan-Peter de Graaff en 
regisseur Kenza Koutchoukali proberen haar 
te begrijpen. Opera Zuid zag de immense 
actualiteit van de thematiek – nep-nieuws, 
complot denken, het gebrek aan gedeelde 
waarheid en open maatschappelijke dialoog -
als aanleiding om een nieuwe compositie-
opdracht uit te vaardigen, in samenwerking 
met het festival November Music. In het kader 
van onze reeks Werktheaters zetten we zo 
het samenwerkingstraject met de jonge 
kunstenaars Jan-Peter de Graaff en Kenza 
Koutchoukali verder, na de creatie van de 
nieuwe opera-reeks Bonsai Garden in 2020. 
 
Nep-nieuws, alternatieve feiten – componist 
Jan-Peter de Graaff was altijd al gefascineerd 
door het spanningsveld tussen waarheid en 
bedrog. “Als burger moeten we in onze huidige 
tijd constant kiezen of we de algemeen 
geaccepteerde waarheid volgen of meegaan in 
een alternatieve theorie. In ‘Parallax’ brengen 
we iemand ten tonele die gelooft dat de aarde 
plat is. Zij wil het publiek overtuigen van haar 
waarheid.” Regisseur Kenza Koutchoukali 
beschouwde het karakter van Parallax als van 
een TED talk. ‘Een vrouw staat op het toneel 
naast een flipover. Ze verleidt, is soms streng 
en strooit vaak met feiten. Uit oprechte 
overtuiging en goed bedoeld doet ze er alles 
aan om de ander mee te nemen in haar  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

gedachtegang. We zetten deze flat-earther niet 
als karikatuur neer maar willen beter begrijpen 
wat er in haar omgaat.’ 
 
Parallax was een samenwerking tussen Opera 
Zuid, Het Collectief, November Music en 
Muziekgebouw aan het IJ. De première vond  
plaats op vrijdag 22 oktober in het 
Bonnefantenmuseum Maastricht als onderdeel 
van de Museumnacht Art Appetizer. Er konden 
tijdens deze voorstelling 60 personen 
toegelaten worden. De muzikale uitvoering 
was in handen van de jonge sopraan Katrien 
Baerts en het Belgische ensemble Het 
Collectief. 
 

Tournee 

Vr 22.10.21  20:00  Maastricht Bonnefanten 

Museumnacht (première)  

Do 28.10.21  20:15  Amsterdam Muziekgebouw aan het IJ 

Di 09.11.21   20:30 ’s Hertogenbosch November music 

Za 26.02.22   20:30 Den Haag Amare 

 

  

 

Cast & Creatives Zang: Katrien Baerts | orkest: Het Collectief | Regie: Kenza Koutchoukali | componist: Jan-Peter De Graaff | 

Libretto: Eleanor Barlow & Yuri Robbers 
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ANDERHOOFD - Operatheater over de zin van de waanzin 

De operavoorstelling Anderhoofd gaat over de 
noodzaak van tellen als je de grip op de wereld om 
je heen verliest. Over meetellen in een samenleving 
die een problematische verhouding heeft met jouw 
werkelijkheidsbeleving. De persoonlijke verhalen 
van vijftien spelers, ervaringsdeskundigen op het 
gebied van psychose, worden verbonden met 
bovennatuurlijke personages uit opera’s van Henry 
Purcell en Philip Glass. In een eigentijdse opera-
ervaring komen de levensverhalen van de spelers 
samen met oude en nieuwe operatradities. 
 

Op donderdag 25 november 2021 was 
Anderhoofd te beleven in Studio Malpertuis te 
Maastricht, een voorstelling met en over 
spelers die leven met een psychose. Tussen 
alle andere mensen raakt Anderhoofd verstrikt 
in een wereld vol ideeën, regels en 
interpretaties. De werkelijkheid vertroebelt 
langzaam en geleidelijk verliest Anderhoofd de 
grip op wie die werkelijk is. Wat volgt is een 
zoektocht naar houvast. Een zoektocht voor 
ons allemaal, want de voorstelling wilde 
aantonen dat iedereen op haar of zijn manier 
een ‘ander’ hoofd heeft of is.  
 
Anderhoofd was een co-productie van Opera 
Zuid en Opera Theater Amsterdam (OTA), in 
samenwerking met Centrum de Brouwerij, 
Samen Sterk Zonder Stigma, Social Run, 
Beautiful Distress, Mondriaan en De kracht 
van Beleving. 
 
Voorafgaand aan de voorstellingen 
organiseerden we samen met OTA en met 
regisseur en zanger Charles Hens een 
workshop in Centre Manjefiek waarin een 
inkijkje in de achtergronden en het 
maakproces van Anderhoofd werd gegeven.  
Deelnemers reflecteerden door verschillende  

opdrachten op hoe ze worden gezien en op 
wie ze in de kern zijn. Samen werden aria’s uit 
de voorstelling gezongen.  
"Ook als je niet bekend bent met de psychiatrie 
is de voorstelling een aanrader, met mooie 
muziek en aria’s van Henry Purcell en Philip 
Glass, oogstrelend, verrassend en 
ontroerend." 
 
Anderhoofd kon binnen de geldende COVID 
restricties plaatsvinden voor live publiek. Met 
inachtneming van de restricties konden we de 
voorstelling uitverkopen voor 60 aanwezigen. 
Een bijzonder ontroerende live-avond. Van de 
voorstelling werd door Opera Zuid tevens een 
professionele registratie gemaakt. Deze 
opname zal worden ge-edit en in overleg met 
OTA toegankelijk worden gemaakt voor 
specifieke doelgroepen. De workshop werd 
voor 24 deelnemers gehouden. 
 

 

Cast & Creatives concept, regie, muzikale leiding: Charles Hens | bewegingsregie: Paul van der Laan | muzikale begeleiding: 

ARTVARK Saxophone Quartet en Nick Scholten (harp) |Met: Bruno de Beus, Jantien de Kogel, Jeroen Verkroost, Tess van 

Brummelen, Anouk Brinkman, Suzanne Heeres, Allan Saheblal, Margriet Bosselaar, Maurice Levano, Thera Hoekstra, Felicia 

Held, Aart Eertink, Marin Mathijsen, Esther Martinez 

EEN GREEP UIT DE PERSREACTIES: 

 

“Zoals de wereld eruitziet voor mensen met een psychose” Recensie van Psilon: 
https://www.krachtvanbeleving.nl/wp-inhoudKVB/uploads/2021/10/Recensie-Ypsilon_Anderhoofd.pdf 
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Bijzonder samenwerkingsproject met philharmonie zuidnederland: FRANKENSTEIN!! 

 

Met onze samenwerkingspartner philharmonie 
zuidnederland ontwikkelden en 
coproduceerden we dit jaar het bijzondere 
project Frankenstein!!, naar een compositie 
van H.K.Gruber op gedichten van Artmann, 
met als kernthema een surrealistische reflectie 
op wat het betekent een superheld te zijn. Dit 
door Opera Zuid geïnitieerde 
samenwerkingsproject kende in 2021 
verschillende incarnaties. In tijden van 
lockdown werd in februari 2021 een 
livestreamconcert gecreëerd, uitgezonden via 
Classicnl via concert in huis. Vervolgens 
maakten we van het stuk een nieuwe video-
clip versie, omdat geplande live-uitvoeringen in 
het openlucht-opera-festival Opera op de 
Parade Den Bosch in extremis niet mogelijk 
waren. Uiteindelijk kreeg het project ook live-
voorstellingen, in een regie van zanger Marc 

Pantus zelf, tijdens het Festival Cultura Nova 
te Heerlen, voor een beperkt live-publiek, 
conform de corona-regelgeving van dat 
moment.  
In deze briljante muzikale satire trok een bonte 
stoet aan personages aan het oor voorbij: 
John Wayne, Robinson Crusoë, Kleine Muis, 
Superman & Loïs Lane, vrouwtje Dracula en 
natuurlijk: Frankenstein zelf! Het orkest 
spiegelde deze optocht met een caleidoscoop 
aan stijlen en instrumenten, echte én van 
speelgoed. Sinds de Weense 
dirigent/componist/chansonnier H.K. Gruber 
het stuk in 1971 schreef, beleefde het 
honderden uitvoeringen, veel daarvan met 
Gruber zelf in de hoofdrol. In onze versie 
vertolkte Marc Pantus de rol van zanger/ 
verteller én tekende hij ook voor de regie.  
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2.2.4 NIEUWE MAKERS EN TALENTONTWIKKELING 

Opera Zuid’s visie op en missie rond 
talentontwikkeling en jonge makers loopt als 
een rode draad door ons beleid en door al 
onze activiteiten - van onze werktheaters tot 
de grote zaal producties -en dus ook door dit 
jaarverslag.  
 
Opera Zuid is trots op de kwaliteitsvolle 
kansen die we jonge talenten konden blijven 
bieden – ondanks de crisis en de moeilijke 
omstandigheden - kansen in het zetten van 
verdere stappen in het uitbouwen van een 
professionele carrière, in een veilige context 
waarin ruimte is voor mentorschap en 
coaching. In deze ongekende crisisperiode 
vonden we het belangrijker en waardevoller 
dan ooit om jonge zangers, makers en 
uitvoerders niet los te laten, dit zijn we als 
absolute prioriteit blijven zien. 
 
Opera Zuid heeft een integrale visie op 
talentontwikkeling, waarin wij vooral ook de 
tweede term, ontwikkeling centraal stellen: een 
talentkans is voor ons geen one off, maar 
kadert een traject van doorgroei en 
doorontwikkeling naar een kansrijke carrière. 
Een mooi voorbeeld vormde in 2021 het 
project Parallax, waarbij rising star componist 
Jan-Peter de Graaff (De Grens 2018-2019, 

Bonsai Garden 2020) opnieuw samenwerkte 
met Kenza Koutchoukali, wiens eerste stap bij 
Opera Zuid leidde tot de regie van Goud! 

(Leonard Evers) en recent haar debuut op de 
grote scène van de Nationale Opera met 
Anansi.  Door Bonsai Garden en Parallax staat 
Jan-Peter de Graaff nu op de shortlist voor een 
belangrijke nieuwe opera-opdracht bij DNO. 
Kenza Koutchoukali zal in juni als co-mentor 
en vertegenwoordigen van Opera Zuid zal 
deelnemen aan het TalentLab ’22 van de 
Théâtres de la Ville de Luxembourg. 
 
De jonge pianist, dirigent en componist Pedro 
Beriso, die van Opera Zuid de opdracht kreeg 
om een nieuwe versie van L’elisir d’amore te 
schrijven, is inmiddels een veelgevraagd 
coach bij de Opera Studio van de DNO en 
debuteerde recent als assistent-dirigent en 
dirigent bij Opera Ballet Vlaanderen. En ook de 
jonge zangers die schitterden in l’elisir hebben 

inmiddels drukke engagementen bij Opera 
Studio’s en in ensembles in heel Europa (Sam 
Carl: Darmstadt; Giulietta Aleksanjan: Mainz; 
Jose Romeiro: Stuttgart). Een jong talent dat 
op deze pagina’s speciale melding verdient is 
de hyper-getalenteerde jonge Nederlandse 
mezzo-sopraan Maria Warenberg, waarvoor 
we een speciale talentplaats creëerden in onze 
cast voor Roméo et Juliette. Maria, die 
inmiddels deel uitmaakt van DNOA, kon 
werkelijk schitteren als de jonge page 
Stéphano. Regisseur Julien Chavaz heeft laten 
weten haar in de nabije toekomst te willen 
engageren aan de opera van Magdeburg, 
waar hij vanaf 2022 Intendant is.  
 
Ook de verdere samenwerking met 
talentmakelaar Via Zuid werd het afgelopen 
jaar ondanks verdergezet. Een gepland talent-
festival kon helaas geen doorgang vinden 
omwille van de COVID-ellende. In 2021 
werkten we verder aan het project MTOTO van 
de jonge maker en zangeres Nienke 
Nasserian: voor dit project ontwikkelden we 
een engelstalige versie. Deze engelstalige 
versie zou normaliter in juni 2021 een live-
voorstelling krijgen, gekoppeld aan de 
uitreiking van de Martin Buber-Plaquette aan 
Auma Obama door Euriade in Kerkrade, maar 
ook dit plan moest helaas alweer geannuleerd 
worden. De engelstalige versie van MTOTO 

zal bij Opera Zuid in februari 2022 verfilmd 
worden en zal in juni 2022 live te beleven zijn 
in Kerkrade. Nienke Nasserian zal in 2022 niet 
enkel te zien zijn in de éindelijk live 
uitgevoerde speelreeks Goud! maar kreeg 
voor komend najaar ook in rol aangeboden in 
Opera Zuid’s nieuwe productie van Lady in the 

Dark.  
 
Op het vlak van talentontwikkeling heeft het 
initiatief van Opera Zuid om voor de 
voorjaarsproductie van 2021 de samenwerking 
met de collega BIS-gezelschappen van de 
Nederlandse Reisopera en De Nationale 
Opera in een stroomversnelling te brengen 
een prachtig en heuglijk resultaat opgeleverd – 
zowel artistiek als qua verdere uitbouw van de 
kansrijke mogelijkheden van die 
samenwerking op het vlak van 
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talentontwikkeling – waarvan eerder in dit 
rapport verslag werd gedaan. Het opstellen en 
vastleggen van de contouren van een 
meerjarige, structurele samenwerking tussen 
de drie BIS-operahuizen voor de lange termijn, 
voorbij de grenzen van de huidige 
kunstenplan-periode, vormt een belangrijke 
hoeksteen voor ons verdere beleid op dit 
terrein én voor de duurzame toekomst van 
opera-ontwikkeling in Nederland. De live-
ondertekening van het gedeelde plan en van 
een samenwerkingsconvenant tussen Opera 
Zuid, NRO en DNO was één van de 
hoogtepunten van 2021.  
 
Verder zorgde onze keuze voor de grote zaal 
productie van Roméo et Juliette ervoor, dat 
ons talentontwikkelingsprogramma in 
samenwerking met de kunstvakopleidingen, 
Hogeschool Zuyd/Conservatorium Maastricht, 
FontysHogeschool, Conservatorium Tilburg 
kon worden hervat. Bachelor-en master 
studenten van die opleidingen kregen via ons 
platform Kooracademie Maastricht weer de 
kans om onder begeleiding van professionals 
ervaring op te doen en ‘vlieguren’ te maken in 

een professionele opera-context, onder leiding 
van regisseur Julien Chavaz en dirigent Philipp 
Pointner.   
 
Opera Zuid blijft ook haar belangrijke rol 
vervullen als talentmentor en leerinstelling voor 
omkaderende opera-beroepen naast en achter 
de schermen. Hoewel het ook in 2021 vaak 
een heel moeilijk hindernissenparcours was 
om kwaliteitsvolle begeleide 
stagemogelijkheden te bieden (de 
veiligheidsprotocollen van de 
opleidingsinstituten maakten dit vaak 
onmogelijk) zijn we er toch trots op om voor 
enkele talenten succesvol te hebben geknokt.  
Sam Collin kreeg als allround-technicus de 
kans om zich met name op het terrein van 
klank en opname-techniek te ontwikkelen en 
rondde zijn stage begin 2022 succesvol af. 
Mezzosopraan Anna Mathioudaki wilde zich 
verdere ontwikkelen als voorstellingsleider 
opera en heeft zowel als stagemanager bij 
Roméo et Juliette als bij de Buurtopera een 
zeer mooi talenttraject afgelegd. Anna zal nog 
tot het einde van het huidige seizoen (juni 
2022) vlieguren kunnen maken bij Opera Zuid. 
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2.2.5 MARKETING & COMMUNICATIE 

Om onze missie te realiseren verruimen we 
traditionele publiekswerving naar 
publiekswerking. Publiekswerking begint voor 
Opera Zuid vanaf de programmering: iedere 
titel is gekozen vanuit een strategie om de 
aantrekkingskracht, herkenbaarheid en 
actualiteit van opera te optimaliseren en 
daarmee het draagvlak voor opera te 
vergroten.  
 
Daarbij is het ultieme doel niet publiek te 
trekken met ‘twee voor de prijs van één’ acties 
maar om mensen die nog niet bekend zijn met 
opera inhoudelijk te enthousiasmeren en te 
voeden waardoor de keuze om naar een 
voorstelling van Opera Zuid als vanzelf kan 
volgen. Rechtstreeks contact maken met ons 
publiek bleek in 2021 nog lang niet altijd 
mogelijk. De steeds weer veranderende 
restricties en lockdowns, gekoppeld aan de 
steeds korte tijdspannes waarover de 
maatregelen werden afgekondigd, vroegen 
ook hier om maximale vindingrijkheid. 
 
2021 werd een jaar waarin voorstellingen de 
ene keer digitaal en de andere keer live 
plaatsvonden. Opera Zuid onderzocht na het 
uitbreken van de COVID-19 pandemie de 
mogelijkheden van digitalisering, waarbij 
nadrukkelijk werd gedacht aan duurzaamheid. 
In andere woorden: welke digitale initiatieven 
zijn ook na de crisis nog relevant en actueel? 
We vonden in de NEP Nederland een 
langetermijnpartner waarmee onze producties 
op een kwalitatief hoogstaande wijze bij het 
publieke terecht bleef komen. De zoektocht 
naar een geschikt online platform bleek echter 
niet een gemakkelijke te zijn. De inspanningen 
die wij hebben geleverd om met de opera 
partners in Nederland i.s.m. Classicnl en 
online opera platform op te richten, brachten 
niet het resultaat waarop wij hoopten. De 
voorstellingen die Opera Zuid op het Classicnl 
platform liet zien, bleken maar een bescheiden 
bereik te hebben.  
In 2021 besloot Opera Zuid daarom te kiezen 
voor het Europese platform OperaVision en 
dat bleek een goed keuze. Met de producties 
La voix humaine en L’elisir d’amore bereikten 

we naar schatting 40.000 mensen op dit 
platform. OperaVision voorstellingen zijn gratis 
toegankelijk en we genereerden daarom geen 
recettes op dit platform. Dit in tegenstelling tot 
Classicnl waar een (bescheiden) toegangsprijs 
betaald diende te worden. De winst was voor 
Opera Zuid echter het grote van over de hele 
wereld.Dit in tegenstelling tot Classicnl waar 
een (bescheiden) toegangsprijs betaald dient 
te worden. De winst was voor Opera Zuid 
echter het grote publieksbereik waarbij een 
publiek van over de hele wereld werd bereikt.  
Digitale programmering en nieuwe 
distributiekanalen beschouwen wij voor de 
toekomst als een belangrijke aanvulling op ons 
reguliere aanbod, die ingezet kan worden in 
het kader van publieksverruiming en – 
verbreding. In 2021 startten we om die reden 
eveneens het project Opera Zuid in Cinema. 
Tijdens de live tournees wil Opera Zuid 
professionele registraties laten maken van 
producties en deze aanbieden aan bioscopen 
en filmhuizen in heel Nederland. Het doel is 
opera, aanvullend op de live tournees, 
toegankelijk te maken voor een bredere 
doelgroep. Een business case en een 
fondsenwerfcampagne is door Opera Zuid, in 
samenwerking met organisatieadviesbureau 
KNYFE, -kwartiermakers in de culturele en 
educatieve sector-, inmiddels ingezet. De 
fondsen Brabant in C en de Stichting Zabawas 
hebben beide reeds bedragen van 
respectievelijk € 64.000, - en € 10.000 euro 
voor dit project toegezegd. 
 
Live of digitaal, we koesteren ons bestaande 
publiek maar zetten tevens sterk in op 
publieksverruiming, met focus op (1) jongeren 
en jongvolwassenen en (2) het zogeheten 
‘non’-publiek: mensen die niet eerder, om 
welke reden dan ook, de weg vonden naar 
opera. Deze aanpak houdt concreet in dat we 
een goede balans zoeken in onze 
marketingmix. Zo hebben we in 2021 ingezet 
op digitale én geprinte media en zochten we 
continue naar een balans tussen landelijke en 
regionale media. Opera Zuid was redactioneel 
en qua advertenties zichtbaar in het Brabants 
Dagblad, De Limburger maar ook in de 
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Volkskrant, NRC en Trouw. We streefden 
verder naar structurele zichtbaarheid op 
landelijke niveau doormiddel van Ster & 
Cultuurspotjes op TV. Voor de jongere 
doelgroep is sociale media belangrijker dan 
ooit. Wij hebben onze zichtbaarheid op deze 
media de afgelopen seizoenen daarom sterk 
laten toenemen.  
 
Als het gaat om de pers kozen we heel bewust 
voor een aanpak die gericht is op de vakpers 
(uitgevoerd door Tia Schutrups) en voor een 
meer commerciële brede(re) aanpak 
(uitgevoerd door The Publicity Company). We 
kozen dus voor een diverse persaanpak en we 
hopen daarmee ook een steeds divers publiek 
aan te spreken. 
 
Een relatief klein gezelschap als Opera Zuid 
kan niet zonder de steun van particulieren. Om 
die reden ontwierpen wij in 2021 de ‘word 
vriend’. De flyer verwijst door naar onze 

website die de afgelopen jaren sterk is 
vernieuwd. In 2022 staan onze vrijwilligers na 
afloop van de live voorstellingen ons publiek 
weer op te wachten met de flyer. 
 
Samenwerken is voor Opera Zuid cruciaal. 
Daarom zochten we actief de samenwerking 
op met onze partners de philharmonie 
zuidnederland, de Nederlandse Reisopera en 
De Nationale Opera als het gaat om marketing 
en communicatie. Maar ook hecht contact met 
de marketeers van kerntheaters als Theater 
aan het Vrijthof, Parktheater Eindhoven, 
Theaters Tilburg, Chassé Theater en Theater 
aan de Parade was en is voor ons van 
levensbelang in het contact met ons publiek, 
bestaand en nieuw! 
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2.2.6 EDUCATIE 

Muziek- en theaterbeleving voor kinderen en 
jongeren stimuleert cognitieve, emotionele 
groei, inspireert en creëert een voorsprong. 
Educatie is daarom voor Opera Zuid van groot 
belang. Dat belang onderschreven we in 2021 
door een educatiemedewerker aan te nemen 
in de persoon van Lobke Houkes. Lobke is als 
creatief ontwerper bekend bij Opera Zuid en 
heeft ruime ervaring als docent. Wij zien in 
haar de ideale persoon om vraag en aanbod 
bij elkaar te brengen.  
 
Wij willen kinderen en jongeren op een 
positieve en ongedwongen manier de weg 
doen vinden naar het theater en de 
concertzaal. Opera Zuid zet zich in op zowel 
de ‘actieve’ (doen, zingen, maken) als de 
‘passieve’ (beleven, ervaren) component van 
kunsteducatie. Daarbij kan in onze 
educatieactiviteiten het onderscheid worden 
gemaakt tussen aanbod voor ‘primair’ en 
‘secundair’ onderwijs.  

Als het gaat om primair onderwijs vormde de 
voorstelling Een lied voor de maan, die in 
coproductie met De Nationale Opera werd 
gemaakt, in 2021 een belangrijk moment 
waarop we kinderen gedurende drie dagen 
weer live mochten ontvangen in onze studio. 
Dat niet alleen, de productie werd aangepast 
voor een online stream tijdens het Opera 
Forward Festival en de Kindermuziekweek.  

Ook de kinderopera Goud! was via een stream 
te bekijken tijdens de kindermuziekweek. De 
première van de voorstelling Goud! moest 
helaas meerdere malen gecanceld worden 
door lockdowns en kon dit jaar helaas niet voor 
een live publiek spelen. Wel was het mogelijk 
om te repeteren voor deze productie. Op 1 
april 2022 zal deze productie alsnog zijn 
première beleven. Een lied voor de maan kon 
wel live op tournee en speelde door Nederland 
in zeven verschillende speelsteden. In de 
Boekmanzaal speelde deze productie acht 
voorstellingen en vijf schoolvoorstellingen. Met 
de kinderopera’s vergrootten we de band met 
ons publiek, onze zichtbaarheid en onze 
maatschappelijke waarde. Hiermee ging ook 
de wens van Opera Zuid in vervulling om podia 
te bereiken waar we eerder niet konden staan 
vanwege de beperkte schaalgrootte van 
theaters o.a. Kerkrade, Franeker, Rosmalen 
en Oosterhout. 
 
In 2021 kon Opera Zuid met steun van Het 
Fonds Podiumkunsten (FPK) in de vorm van 
een subsidie van € 18.000, - uit de Opdracht 

compositie of libretto-regeling, overgaan tot de 
formele opdracht aan componist Lucas 
Wiegerink tot het schrijven van de familieopera 
Het Lijflied (6+). Ook voor deze productie zal 
DNO instappen als coproducent.  
 
Opera Zuid zocht in 2021, als het gaat om de 
afstemming van het educatieaanbod voor 
primaire onderwijs, nadrukkelijk contact met 
Team Kaleidosoop, penvoerder voor de 
subsidieregeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit' 
en uitvoerder van het CmK programma 'Toon 

je Talent'. Resultaat hiervan is dat de 
voorstelling Goud! -die in 2021 helaas door de 
coronamaatregelen nog niet live gespeeld kon 
worden- werd opgenomen in het CmK 
programma en in 2022 alsnog live gespeeld 
kan worden voor zo’n 300 kinderen in de 
studio van Opera Zuid. Partijen streven naar 
een meerjarige samenwerking waarbij ook de  
productie Het Lijflied naar verwachting 
opgenomen zal worden in dit programma.  
 
De productie Roméo et Juliette bleek een 
aantrekkelijke voorstelling voor de middelbare 
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scholieren van het College Broekhin om een 
aantal repetities te bezoeken. Dit bezoek 
kwam tot stand i.s.m. de educatieafdeling 
philharmonie zuidnederland. De begeleiding 
van het bezoek was in handen van beide 
organisaties waarbij een belangrijke rol was 
weggelegd voor zanger Jacques de Faber 
(Benvolio in Roméo et Juliette) die een 
workshop/ interactieve inleiding aan de 
scholieren gaf voorafgaande, in de pauze én 
na afloop van de repetitie. Jacques en Anna 
Emelianova (Roméo et Juliette) verzorgden 
verder op verzoek van het Udens College ter 
voorbereiding op het bezoek aan de 
voorstelling in Heerlen beide een workshop op 
deze school. Opera Zuid en de philharmonie 
zuidnederland hebben op basis van deze 
recente en positieve ervaringen de wens 
uitgesproken tot een intensievere en 
structurele samenwerking op het gebied van 
educatie. 
 
Ondanks alle restricties en lockdowns waren 
er in 2021 gelukkig weer genoeg momenten 
waarop de Kinderen van de Limburgse 
Koorschool KOKOZ gebruik konden maken 
van de studio van Opera Zuid. Opera Zuid en 
de Limburgse Koorschool tekenden bovendien 
een overeenkomst met als doel de bestaande 
samenwerking op het gebied van educatie en 
participatie van kinderen en jongeren te 
verdiepen, intensifiëren en verduurzamen. Er 
bestaat al een langdurige natuurlijke 
verbinding tussen de koorschool en Opera 
Zuid, bijvoorbeeld middels ons gezamenlijke 
kinderkoor-initiatief ‘KOKOZ’ – dat regelmatig 
kan participeren in voorstellingen van Opera 
Zuid (in 2022 bijvoorbeeld in A Midsummer 

Night’s Dream) of middels de wekelijkse 
sessies bij Opera Zuid, waarbij Opera Zuid de 
studio ter beschikking stelt voor de repetities 
en facilitaire ondersteuning van de Stichting 
Limburgse Koorschool. Op het gebied van 
educatie speelt de LKS een belangrijke rol in 
het leggen van belangrijke verbindingen 
tussen educatievoorstellingen van Opera Zuid 
en het onderwijs waarbij docenten van LKS 
workshops verzorgen ter voorbereiding op 
deze voorstellingen. 
Beide organisaties wensen de gezamenlijke 
educatieactiviteiten en -doelstellingen hechter 
af te stemmen en te verdiepen middels de 
educatiemedewerker van Opera Zuid. Daarbij 

zal het aanbod van de LKS worden 
opgenomen in het educatieaanbod op de 
website en de sociale media van Opera Zuid. 
Tot slot denkt Opera Zuid op artistiek en 
productioneel niveau actief mee over 
producties als We bouwen een stad waarbij 
Opera Zuid streeft naar maximale 
professionele, logistieke en facilitaire 
ondersteuning waar dat mogelijk is. 
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2.2.7 PARTICIPATIE  

Vanuit onze missie willen we opera bereikbaar 
maken voor iedereen. Opera bezingt de grote 
verhalen van de mensheid en de kleine 
verhalen van elke mens. Wij willen onze kunst 
met zoveel mogelijk mensen delen, ongeacht 
achtergrond, afkomst, opleidingsniveau of 
financiële draagkracht. Participatie is voor ons 
onlosmakelijk verbonden met elke component 
van onze activiteiten: van programmering tot 
educatie en publiekswerking.  

Bij Opera Zuid is er vooraf, tijdens of na de 
voorstelling sprake van interactie. Daarbij 
besteden we speciale aandacht aan het 
mogelijk en toegankelijk maken van 
operabeleving voor mensen die niet snel – of 
zelfs nooit - in aanraking komen met cultuur of 
met opera.  

In het kader van ons participatiebeleid, maken 
wij bijvoorbeeld budget vrij om projecten te 
realiseren gericht op inclusie en diversiteit. De 
voorbije periode hebben wij onze werkplaats in 
Maastricht reeds doen uitgroeien tot een 
spontane ontmoetingsplaats voor de hele wijk. 
Om de band met de lokale en regionale 
omgeving te versterken en opera dicht bij een 
nieuw publiek te brengen, zetten we stevig in 
op community-projecten. In de cultureel en 
sociaal diverse wijk Malpertuis werken wij met 
bewoners en partijen uit de wijk aan 
community-opera. Vanuit het genre opera 
werken wij, met verhalen uit de buurt, aan 
thema’s als leefbaarheid en sociale cohesie. 
Daarnaast is in 2021 het initiatief De Wijkjury 
van Adelheid Roosen gestart. 

Er wordt samen met en dicht bij de mensen 
gewerkt, vanuit de vele gemeenschapshuizen 
en andere buurtvoorzieningen. Het initiatief 
Buurtopera Malpertuis werd na de eerste editie 
in 2020-2021 uitgebreid tot een structurele 
werking over ten minste vier jaar. 

Ook De Kunstketel -een 
samenwerkingsverband tussen Stichting 
Trajekt en Kumulus, ondersteund door Opera 
Zuid – is een voorbeeld van de manier waarop 

wij samenwerken op gebied van kunsteducatie 
en participatie. De Kunstketel zet zich in om 
alle inwoners van Maastricht de kans geven 
om met kunst en cultuur in aanraking te 
komen. Doelgroep zijn hoofdzakelijk kinderen, 
maar ook volwassenen kunnen aansluiten, 
hetgeen meer en meer ouders ook doen. 
Sinds 2019 is de Kunstketel actief in het 
gebouw van Opera Zuid. Zo krijgen kinderen 
van de El Habib school een creatieve invulling 
van de vrijdagmiddag, die eerder startte in de 
‘Buurtbrök’ in Pottenberg en bij Opera Zuid 
ruimte krijgt om zo op een educatieve manier 
in aanraking te komen met opera. Ook onze 
nieuw opgestarte vrijwilligerswerking kadert in 
onze werking met participatie als inzet.  

In het kader van de Burendag opende Opera 
Zuid haar deuren. Tijdens deze dag was het 
mogelijk een rondleiding door het gebouw en 
het kostuumdepot bij te wonen. Daarnaast 
verzorgde het kinderkoor van Opera Zuid – 
KOKOZ diverse voorstellingen. Ook werden er 
repetitie beelden van de Buurtopera getoond. 

Ook in 2021 continueerden we onze 
samenwerking met de mede door Opera Zuid 
opgerichte koorschool KOKOZ. Een speelse 
opleiding waarbij op zang, samenzang en 
podiumpresentatie gefocust wordt. KOKOZ 
werkt vanuit drie lagen: aanraken, betrekken, 
verdiepen. Aanraken doen we met korte 
workshops en lessen op scholen. Betrekken 
doen we door kinderen actief te laten meedoen 
aan projecten. Verdiepen gebeurt door het 
aanbieden van zang- en muziekles. In 2022 
zal KOKOZ na lang wachten, schitteren in de 
productie A Midsummer Night’s Dream. 

Naast deze projecten geeft Opera Zuid 
tenslotte ook invulling aan cultuureducatie met 
activiteiten voor niet-school gebonden publiek: 
rondleidingen met inkijk in het maakproces en 
de operapraktijk van nu, repetitiebezoek, 
lezingen en interactieve concerten.  

Op de volgende pagina’s richten we enkele 
bijzondere participatie projecten nader toe.
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Opera Zuid is in 2019 het initiatief gestart in 
samenwerking met het Buurtnetwerk 
Malpertuis en Buurtbrök ‘Us Plekse”, om een 
buurtopera te gaan realiseren. Samen met de 
wijk Malpertuis, waar onze thuisbasis 
gevestigd is, en waar zovele verhalen, 
culturen, achtergronden en geschiedenissen 
samenleven, zetten wij onze schouders onder 
een community-opera. 
 
In december 2020 ten tijde van lockdown 
hebben de repetities van dat jaar geleid tot een 
digitaal toonmoment, in de zomer van 2021 
was deze editie alsnog voor een beperkt live 
publiek te zien. Buurtbewoners deelden op 
verschillende manieren hun ervaringen en 
verhalen. Zo heeft de betrokken 
opbouwwerker Manon Pachen van Trajekt 
diverse recepten laten inspreken door 
wijkbewoners, die vervolgens weer verwerkt 
zijn in de opera. Daarnaast konden 
buurtbewoners in juli deelnemen aan 
verschillende workshops over kostuum, 
muziek en verhalen/lied. Uit de drie workshops 
ontstonden uiteindelijk twee voorstellingen. In 
december 2021 is met Regisseur Tamara 

Jongerden gewerkt aan een nieuwe editie van 
de Buurtopera. 
 
Op basis van persoonlijke input van de 
buurtbewoners ging Tamara Jongerden aan de 
slag met deze verhalen en ideeën om te 
verwerken tot een muziek-theatrale 
presentatie. Met Orkest Morgenstond 
(gespecialiseerd in buurtprojecten), 
buurtbewoners, operazangers en jonge musici 
van het Conservatorium Maastricht ontstond 
een verrassende ontmoeting met Malpertuis. 
Na een repetitieperiode werd voor de derde 
keer de uitvoering van de Buurtopera 
geannuleerd. Aanscherping van de corona 
regels zorgde ervoor dat de première geen 
doorgang kon hebben. Besloten is om de 
voorstelling niet nog eens te laten zien, dit is 
niet haalbaar in verband met planning. Toch 
zijn er in 2022 nieuwe plannen gemaakt m.b.t.  
de voortgang van de Buurtopera. Samen met 
regisseur Tamara Jongerden en Ginette 
Puylaert zal doorlopend in het jaar gewerkt 
worden met het materiaal wat ontwikkeld is in 
2021. Zo komt de focus meer te liggen op het 
maakproces en minder op de uiteindelijke 

Buurtbewoners Malpertuis: Pieter Eijssen, Dirk den Haan, Kitty Jacobs, Joke de Mos & Yvonne Roede | Zang: 

Bibi Ortjens | Bram van Uum | Viool: Irina Trajkavska | Fluit: Cardy Wong | Sax: Inés González Gómez | Regie: 

Tamara Jongerden | Muzikale leiding: Ginette Puytlaert, Tim Sabel | Opbouwwerk: Manon Pachen (Trajekt) 
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uitvoering. Doormiddel van workshops over het 
maken van theater, dramaturgie en kostuum 
en decor leren buurtbewoners meer over het 
maak proces van een opera. Daarnaast wordt 
er gewerkt aan het uitbreiden van het 
kernteam. Zodat meer bezoekers betrokken 
worden bij de buurtopera. Repetitie momenten 
zullen openbaar worden, vanuit deze 
toonmomenten zal komende jaren verder 
gewerkt worden aan een structurele 
(jaarlijkse)buurtopera. De Buurtopera 
Malpertuis (BOM) wil bijdragen aan 
intergenerationele en interculturele deelname, 
sociale cohesie en inclusie om zo samen bij te 
dragen aan de leefbaarheid in de buurt en om 
de identiteit van de wijk te blijven versterken. 
Op deze manieren wil Opera Zuid de 
maatschappelijke waarde, verankering en 
relevantie van opera verduurzamen. In 
samenwerking met Buurtnetwerk en Trajekt 
biedt Opera Zuid een culturele 
ontmoetingsplek voor de meest kwetsbare en 
eenzame groep mensen in de wijk die een 
grote(ere) afstand hebben tot reguliere 
cultuuruitingen in het centrum van Maastricht 
of daarbuiten. Met de combinatie van 
cultuurparticipatie en welzijn hoopt Opera Zuid 
de samenredzaamheid van de buurtbewoners 
te vergroten en bovendien een beter beeld te 
krijgen van de problematiek van de wijk waar 
het zijn standplaats heeft. In dit proces wil 
Opera Zuid tevens een dialoog opgang 
brengen tussen buurtbewoners van 
verschillende komaf om zo bij te dragen aan 
een betere integratie van de wijk. 
 

 

 

 

 

Ondersteuning van Movisie 

Voor het ministerie van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties (BZK) selecteerde 
Movisie Buurtopera Malpertuis als succesvol 
voorbeeld hoe kunst de leefbaarheid van een 
wijk kan versterken. Twee experts van Movisie 
gingen na hoe de Buurtopera werd uitgevoerd. 
Ze keken naar ervaringen en opbrengsten en 
onderzochten wat wel en niet goed werkte 
volgens deelnemers en het projectteam. 
Movisie organiseerde hierover twee 
leersessies. 
 
Daarnaast vond de inspiratiesessie ‘Verbinding 
sociaal en cultuur in Maastricht’ plaats. 
Inwoners, bestuurders en professionals van 
Trajekt, Kumulus, Centre Ceramique, 
Natuurhistorisch Museum, Cultuurmakers en 
Opera Zuid gingen met elkaar in gesprek. Ook  
beleidsmakers, directeuren en wethouders van 
de domeinen sociaal en cultuur van de 
gemeente Maastricht waren aanwezig. 
Buurtopera Malpertuis diende als inspiratie 
voor verdere samenwerking tussen het sociale 
en culturele domein. De Buurtopera brengt 
veel verschillende mensen bij elkaar, mensen 
verwonderen zichzelf over wat ze kunnen. Dat 
kan alleen maar door de verbinding tussen 
cultuur en sociaal. Daar moeten we op blijven 
inzetten', sprak Marjo Hendriks, directeur 
Sociaal Domein bij de gemeente Maastricht, 
aan het begin van de inspiratiesessie. 
 
Dit project is een samenwerking tussen 

Buurtnetwerk Malpertuis, Orkest Morgenstond, 

Trajekt en Opera Zuid. En wordt mede 

mogelijk gemaakt door Fonds Cultuur 

Participatie en gemeente Maastricht.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

De Buurtopera brengt veel verschillende mensen 

bij elkaar, mensen verwonderen zichzelf over wat 

ze kunnen. Dat kan alleen maar door de 

verbinding tussen cultuur en sociaal. 
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AZC 
Sinds maart 2021 heeft Opera Zuid een 
samenwerking met AZC Maastricht. Onze 
vrijwilligerscoördinator Nathalie Smeets stemt 
af met AZC Maastricht indien wij geschikte 
werkzaamheden kunnen aanbieden. Wekelijks 
is er op het AZC een moment waarop 
bewoners te horen krijgen welke 
organisaties/bedrijven hulp zoeken en dan 
kunnen zij aangeven of ze interesse hebben. 
Na een kennismaking en rondleiding bij Opera 
Zuid proberen bewoners van AZC Maastricht 
hun plekje te vinden binnen Opera Zuid. 

Sommige bewoners zijn zo enthousiast dat zij 
dagelijks is komen helpen. Een voorbeeld is 
Saint, hij hielp bij de totstandkoming van het 
decor van onze productie L’elisir d’amore en 
was er bij alle repetities/première waarbij hij 
ondersteunde bij de changementen.  

We zetten mensen in ter ondersteuning van de 
huismeester (tuin, klussen, schilderen, 
boodschappen), bij facilitaire werkzaamheden 
(cateringhulp) en bij andere geschikte 
voorkomende werkzaamheden.

 

DE WIJKJURY 

 

Aan het begin van ieder theaterseizoen starten 
diverse inwoners uit Maastricht uit 
verschillende wijken, met uiteenlopende 
culturele achtergronden en leeftijden aan de 
WijkJury. Gezamenlijk bezoeken deze 
vrouwen en mannen, die anders nooit naar het 
theater zouden gaan, verschillende 
voorstellingen in het theater (o.a. toneel, 
opera, dans). Samen met een roedelchef, 
regisseur Tamara Jongerden, gaan zij bij 
Opera Zuid met elkaar in gesprek over wat 
theater met hen doet en verrassen zij de 
theatermakers met hun geoefende blik. Na 
afloop van de voorstelling gaan zij in gesprek  
met schrijvers, dramaturgen, acteurs en/of 
regisseurs. Daarnaast zijn er  
 

 
 

 
verdiepingsbijeenkomsten waarin de juryleden 
meer te weten komen over hoe je naar toneel 
kijkt. Aan het einde van het theaterseizoen 
kiest de WijkJury hun favoriet. 
 
De WijkJury is een door Adelheid Roosen 
geïnitieerd project waarmee zij het theater nog 
diverser en leuker willen maken dan het al is. 
Ze wil met dit initiatief de onbevangen blik 
centraal stellen.  
 
Opera Zuid faciliteert in de bijeenkomsten van 
de WijkJury, daarnaast draagt Opera Zuid zorg 
voor inleidingen en nabesprekingen tijdens 
voorstellingen en Opera Zuid zoekt hierin de 
samenwerking met partners zoals Theater aan 
het Vrijthof en Het Geluid Maastricht.  
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2.2.8 GEOGRAFISCHE SPREIDING  

Opera Zuid is een toonaangevend reizend 
BIS-operagezelschap. Gericht op de theaters 
en steden in onze kernregio’s in het zuiden 
van Nederland en daarbuiten wil Opera Zuid 
toegankelijke opera maken vanuit een sterke 
inbedding in onze maatschappelijke, 
eigentijdse en geografische context. Door onze 
unieke geografische positie beweegt Opera 
Zuid zich op een snijpunt van talen, landen en 
culturen en vervullen wij een lokale, 
(eur)regionale, landelijke en internationale rol. 
Vanuit onze thuisbasis Maastricht (waar we 
onze standplaats hebben) en Eindhoven (waar 
we huisgezelschap zijn van het Parktheater) 
richten we ons primair op het publiek in Zuid-
Nederland. In Limburg zijn Maastricht, 
Heerlen, Sittard en Venlo vaste speelsteden; in 
Brabant zijn dat ’s-Hertogenbosch, Eindhoven, 
Breda en Tilburg. De premières van de grote 
zaalproducties vinden afwisselend plaats in 
Eindhoven en Maastricht.  

2021 was andermaal een moeilijk jaar als het 
gaat om geografische spreiding omdat de 
restricties en lockdowns reizen en optreden 
ernstig beperkten. Enerzijds boden digitale 
expressievormen een passend en kwalitatief 
alternatief waarbij we met het Europese 
platform OperaVision een groot, internationaal 
-en voor een deel nieuw- publiek wisten te 
bereiken. Anderzijds bood het najaar van 2021 
eindelijk weer een mogelijk om met de 
productie Roméo et Juliette op tournee te gaan 
en om voor een live publiek te spelen in 
Maastricht, Rotterdam, Heerlen en Eindhoven. 
Halverwege de tournee werd de lockdown 
afgekondigd en moest de speelreeks worden 
afgebroken.  

Belangrijk om te vermelden in relatie met 
geografische spreiding is het feit dat Opera 
Zuid door de keuze voor bijkomende vlakke 
vloer producties (een jaarlijkse opera voor 
kinderen en een talent-productie) meer en 
beter dan ooit in staat zal zijn om 
speelplekken, steden en publieke te bereiken 
die buiten het bereik van de grote zalen 
producties liggen. Zo werd Een lied voor de 

maan niet alleen een succes in de studio van 
Opera Zuid en de Boekmanzaal van De 
Nationale Opera in Amsterdam, de tournee 
ging langs theaters en zalen in plaatsen als 
Franeker, Kerkrade, Cuijk, Rosmalen en 
Oosterwijk. Daarmee werd een vrijwel 
maximale geografische spreiding over 
Nederland bereikt. Opera Zuid wil zich 
inspannen om te blijven werken aan een 
landelijk dekkend netwerk van 
hoogkwalitatieve cultuurvoorziening, dit zien 
wij als deel van onze missie. 
 
De coproducties die Opera Zuid initieerde en 
die plaatsvonden in een periode waarin 
overheidsmaatregelen liveoptredens toelieten, 
werden gekoppeld aan een landelijke tournee. 
Zo ging de voorstelling Parallax na de 
première in het Bonnefanten Museum verder 
langs zalen in Amsterdam (Muziekgebouw), 
Den Bosch (November Music) en Den Haag 
(Amare). De voorstelling Anderhoofd ging in 
Amsterdam (DeLaMar) in première en de 
tournee voerde langs zeven zalen in 
Nederland, waaronder Haarlem 
(Stadsschouwburg) en Utrecht 
(Stadsschouwburg).
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2.2.9 INTERNATIONALE  ACTIVITEITEN 

Voor Opera Zuid is opera een kunstvorm die 
per definitie grenzeloos is. Deze 
grenzeloosheid uit zich niet enkel in het 
bewust nastreven van een grote differentiatie 
in nationaliteiten bij het samenstellen van casts 
en artistieke teams, maar ook in onze 
aandacht voor internationale samenwerking en 
coproducties. Door samenwerkingen over de 
grenzen, zoals bijvoorbeeld met Nouvel Opéra 
de Fribourg of Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, kunnen we producties realiseren 
die anders buiten het bereik van ons 
gezelschap zouden vallen tevens Nederlands 
talent begeleiden naar de internationale 
operascène.  
 
Onze internationale werking heeft het 
afgelopen jaar voor erg spannende momenten 
gezorgd vanwege COVID-19, onder meer door 
de grote verschillen in regelgeving tussen 
landen en de steeds wijzigende reisrestricties 
en voorwaarden voor internationale 
kunstenaars. Ook konden door de COVID 
pandemie de geplande voorstellingen van  
La voix humaine / l’heure espagnole in 
Fribourg in januari 2021 helaas geen doorgang 
vinden: de hele cast en het artistieke team 
waren reeds ter plekke toen de voorstellingen 
vooralsnog moesten worden afgelast. 
 
Er waren gelukkig ook lichtpunten, zoals de 
uitvoeringen van Een lied voor de maan in 
Madrid, en de verderzetting van Le Cabaret du 

Faune in België en in Frankrijk. 
 
Corona is een pandemie, waarvan de 
gevolgen internationaal en universeel voelbaar 
zijn en nog lange tijd voelbaar zullen blijven. 

Het belangrijkste gevolg van de corona-
pandemie op onze internationale activiteiten, is 
de problematiek van het omprogrammeren die 
bij alle opera-producenten ter wereld voelbaar 
is, en die zorgt voor een stuwmeer van 
opschuiven en uitstel van voorgenomen 
coproducties. We werken op dit moment hard 
aan het wederopbouwen en herplannen van 
coproductie-plannen. 
 
Met producties als Een lied voor de maan 
kunnen wij, wat er ook gebeurt, blijven 
bijdragen aan de internationale opera-creatie. 
Zo blijft het contact met Opera Europe, ENOA 
en onze internationale partners intact ondanks 
corona.  
 
Als lid van Opera Europe kunnen we 
ervaringen en kennis delen over de impact van 
corona op tal van aspecten van het 
operabedrijf, van specifieke 
veiligheidsprotocollen en corona-proof 
repeteren tot COVID-clausules in artistieke 
contracten, alsook ons bereik en onze 
zichtbaarheid blijvend internationaliseren. 
 
De live-première van l’elisir d’amore werd in 
real time simultaan op alle continenten 
bekeken. Voor onze productie van Roméo et 

Juliette bestaat belangstelling voor een 
herneming in 2025 bij de Irish National Opera 
in Dublin. Onze productie van Un Ballo in 

Maschera zal in februari 2022 in Pamplona 
(Spanje) spelen en in 2024 aan de opera van 
Marseille. En in november 2022 zal onze 
nieuwe productie Lady in the Dark te beleven 
zijn op het internationale toneel van le Grand 
Théâtres de la Ville de Luxembourg.
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2.2.10 SAMENWERKING  

Opera Zuid werkt veel en graag samen met tal 
van partners, zowel lokaal, regionaal, nationaal 
als internationaal. En we dragen bij aan 
(co)producties en projecten op het vlak van 
ontwikkeling, talent, educatie, participatie en 
welzijn. Wij zien samenwerking als sleutel tot 
de toekomst van de culturele sector. Wij zijn 
verbonden met een netwerk van duurzame 
samenwerkingsverbanden waardoor we de 
artistieke en maatschappelijke betekenis van 
onze activiteiten vergroten.  

2021 was een bijzonder jaar als het gaat om 
de voorgenomen samenwerking tussen 
collega BIS-operagezelschappen, de 
Nederlandse Reisopera en De Nationale 
Opera (DNO), waarbij Opera Zuid als kleinste 
partner een voortrekkersrol speelde. Niet 
alleen was de voorjaarsproductie L’elisir 

d’amore een succesvolle coproductie tussen 
de drie huizen, er werd tevens een convenant 
getekend waarin afspraken zijn gemaakt over 
samenwerking rondom talentontwikkeling voor 
de toekomst. Het is voor het eerst dat de drie 
gezelschappen zo expliciet de ambitie 
uitspreken om samen op te trekken. De huizen 
beschouwen het als een belangrijk onderdeel 
van hun missie om artistiek operatalent in staat 
te stellen zich verder te ontwikkelen en slaan 
daarom de handen ineen. Ze zetten hun 
middelen en ervaring in voor een 
samenwerkingsprogramma op lange termijn, 
gericht op talentontwikkeling in de 
Nederlandse opera- en muziektheatersector. 
Het tastbare resultaat van de samenwerking 
wordt een jaarlijkse coproductie met de drie 
gezelschappen, die landelijke spreiding krijgt 
door een tournee. 

In onze eigen regio kon onze samenwerking 
met Opera Compact bijdragen aan het 
realiseren van de unieke openlucht-presentatie 
van Russalka van Antonin Dvorak op locatie 
aan de Maas, in samenwerking met het 
Consortium Grensmaas.   

Op het gebied van educatie startte Opera Zuid 
met de voorstelling Goud! en Een lied voor de 

maan een traditie waarbij nadrukkelijk de 
samenwerking werd gezocht met DNO. De 

coproducties die daaruit voorkwamen 
betekenden niet alleen een bundeling van 
krachten op artistiek en productioneel niveau, 
op het gebied van educatie kon Opera Zuid 
gebruik maken van kennis en expertise van 
DNO waarbij de DNO Opera Zuid kon inzetten 
voor een verregaande landelijke spreiding van 
de educatieactiviteiten.  

Opera Zuid zocht in 2021 bewust en actief de 
samenwerking met meerdere en verschillende 
soorten organisaties. De voorstelling Parallax 
betekende een bundeling van krachten tussen 
Opera Zuid, Muziekgebouw aan ’t IJ, Het 
Collectief, November Music en Museum 
Bonnefanten, waarbij de jonge en zeer 
getalenteerde componist Jan-Peter de Graaff 
de opdracht kreeg tot de ijzersterkte theatrale 
liedcyclus, een thematisch werk over het 
spanningsveld tussen waarheid en bedrog. 

Opera Zuid was in 2021 meer dan ooit ook de 
plek waar zorg en welzijn elkaar ontmoetten. 
Op donderdag 25 november 2021 was 
Anderhoofd te zien in Studio Malpertuis te 
Maastricht. Voorafgaand aan de voorstellingen 
organiseerden wij met Opera Theater 
Amsterdam en Kracht van Beleving een 
workshop in Centre Manjefiek waarin een 
inkijkje in de achtergronden en het 
maakproces van Anderhoofd werd gegeven. 
Deelnemers reflecteerden door verschillende 
opdrachten op hoe ze worden gezien en op 
wie ze in de kern zijn. Samen werden aria’s uit 
de voorstelling gezongen. De voorstelling was 
een coproductie tussen Opera Zuid en Opera 
Theater Amsterdam (OTA), in samenwerking 
met Centrum de Brouwerij, Samen Sterk 
Zonder Stigma, Social Run, Beautiful Distress 
en Mondriaan. 

In september startten de voorbereidingen op 
de Buurtopera Malpertuis (BOM), een opera 
voor én door inwoners van de sociaal en 
cultureel diverse wijk Malpertuis in Maastricht. 
Zie ook, hoofdstuk 2.2.7 Participatie. Met de 
BOM wilden we de band tussen Opera Zuid en 
de lokale omgeving versterken, de deelnemers 
een kans geven hun creativiteit te uiten en 
kennis te laten maken met opera en theater in 
algemene zin. Ook dit project geeft blijk van de 
grensoverschrijdende 
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samenwerkingsverbanden die Opera Zuid 
opzoekt: in 2021 werd de samenwerking met 
welzijnsorganisatie Trajekt stevig versterkt en 
werd ook de samenwerking met Orkest 
Morgenstond verder uitgediept. Met 
Cultuurmakers Maastricht ontstond perspectief 
op lange termijn samenwerking: een 
convenant hiertoe is in januari 2022 
ondertekend. 

Opera Zuid onderzocht na het uitbreken de 
COVID-19 pandemie de mogelijkheden van 
digitalisering, waarbij nadrukkelijk werd 
gedacht aan duurzaamheid. In andere 
woorden: welke digitale initiatieven zijn ook na 
de crisis nog relevant en actueel? Om die 
reden startten wij in 2021 met het project 
Opera Zuid in Cinema. Tijdens de live 
tournees wil Opera Zuid professionele 
verfilmingen laten maken van producties en 
deze aanbieden aan bioscopen en filmhuizen 
in heel Nederland. Het doel is opera 
aanvullend op de live tournees toegankelijk te 
maken voor een bredere doelgroep. Een 
business case en een fondsenwerfcampagne 
is door Opera Zuid, in samenwerking met 
organisatieadviesbureau KNYFE, -
kwartiermakers in de culturele en educatieve 
sector-, inmiddels ingezet.  

Opera Zuid kijkt met trots en voldoening terug 
op deze samenwerkingen, die niet enkel 
ontstonden in 2021, maar bovenal gericht 
waren op de toekomst. Digitale programmering 
en nieuwe distributiekanalen beschouwen wij 
voor de toekomst als een belangrijke 
aanvulling op ons reguliere aanbod, die 
ingezet kan worden in het kader van 
publieksverruiming en – verbreding. Dit zijn 
voor Opera Zuid belangrijke speerpunten. 
Opera Zuid wil op deze wijze, opera’s naar 
delen van het land uitbrengen waar live 
uitvoeringen niet haalbaar zijn en daardoor de 
digitaliseringsslag die we maken ook inzetten 
in onze visie op geografische spreiding en 
toegankelijkheid van hoogkwalitatief aanbod.   
 
 
 
 
 
 

 
 

Opera Zuid dankt al onze partners voor 
de mooie samenwerking in het intense en 
turbulente jaar 2021. 
 
philharmonie zuidnederland, Theater aan 
het Vrijthof, Parktheater Eindhoven, Theater 
aan de Parade Den Bosch, OperaVision,  
European Opera Academy, VIA ZUID, 
Toneelgroep Maastricht, Opera Europa, 
DEN, Het Geluid, De Nationale Opera, de 
Nederlandse Reisopera, Classicnl Trajekt, 
Orkest Morgenstond, Cultuurmakers 
Maastricht, Movisie, Compagnie la 
Marginaire, Opera Theater Amsterdam, Het 
Collectief, Bonnefantenmuseum, Female 
Economy, Toneelgroep Maastricht, Cultura 
Nova, Bird Productions, Via Zuid, Opera 
Compact, Het Geluid, November Music, 
Kracht van Beleving, Nouvel Opéra de 
Fribourg, Knyfe,  Opera Compact, KOKOZ, 
KAM, Kumulus, Trajekt, Cultura Nova, De 
Kunstketel,  Opera Theater Amsterdam, 
NEP Nederland, Het Collectief, November 
Music, Classicnl, Operafront, Opera Theater 
Amsterdam, Kracht van Beleving, Opera 
Studio Amsterdam, Orkest Morgenstond. 
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2.2.11 VOORUITBLIK 2022

Voor het seizoen 2021 – 2022/ 2022 – 2023 
staan twee ‘reguliere’ grote zaal producties in 
samenwerking met philharmonie 
zuidnederland op de planning - A Midsummer 

Night’s Dream – Benjamin Britten door 
regisseur Ola Mafaalani en dirigent Karel 
Deseure. En Lady in the Dark – Kurt Weill door 
regisseur Anna Pool en dirigent David Stern. 
Daarnaast creëert Opera Zuid een nieuwe 
creatie door een jonge Nederlandse 
componist, specifiek voor kinderen: - Het 

Lijflied - nieuwe opera van Lucas Wiegerink – 
Alma Terrasse, Willem Bruls.  

Door de nog steeds volop voelbare 
naschokken van Corona, we in de loop van 
2022 niet een, maar twee nieuwe 
kinderopera’s ten uitvoer zullen kunnen 
brengen: behalve de nieuwe opera Het Lijflied, 
zullen we in de loop van 2022 ook volop toeren 
met live-uitvoeringen van ‘Goud!’ van Leonard 
Evers, waar we erg trots op zijn.  

Op 19 mei 2021 hebben de drie BIS-
operahuizen (Opera Zuid, De Nationale Opera 
en de Nederlandse Reisopera) in Maastricht 
een convenant getekend waarbinnen 
afspraken zijn gemaakt over samenwerking op 
lange termijn rondom talentontwikkeling. De 
drie huizen slaan daarom de handen ineen, en 
zetten hun middelen en ervaring in voor een 
samenwerkingsprogramma op lange termijn, 
gericht op talentontwikkeling in de 
Nederlandse opera- en muziektheatersector. 
In 2021 kwam op initiatief van Opera Zuid het 
eerste resultaat van deze langetermijn-
samenwerking tot stand.  

Het tastbare resultaat van de samenwerking 
wordt een jaarlijkse coproductie met de drie 
gezelschappen, die landelijke spreiding krijgt 
door een tournee. In 2022 zullen de drie 
operahuizen samenwerken aan de ‘virtual-
reality’ opera ORPHÉE | L’AMOUR | 
EURYDICE, van Robin Coops en Avinash 
Changa, een totaal nieuwe ervaring naar de 
beroemde opera van Christoph Willibald von 
Gluck.  

Naast de grote zaalproducties en de 
coproductie met DNO en NRO in het kader 
van talentontwikkeling brengt Opera Zuid ook 
bijzondere nieuwe projecten om voldoende te 
kunnen inzetten op educatie en participatie. In 
2022 leidt dit tot de belangrijke nieuwe 
productie: Het Lijflied van Lucas Wiegerink. In 
2021 creëerden we een werkplek voor makers, 
waar zelfs in tijden van theatersluiting op een 
veilige manier gewerkt kon worden en waar 
we, flexibel inspelend op de wijzigende 
maatregelen, een kleine live-publiek konden 
ontvangen. Hierdoor werd het mogelijk 
residentie te bieden aan de jonge componist 
Lucas Wiegerink en librettist/regisseur Alma 
Terasse, om aan hun nieuwe opera voor 
kinderen Het Lijflied te werken. In het najaar 
van 2022 zal deze kinderopera in première 
gaan.  

Uiteraard maken we met trots melding van 
onze internationale uitingen in 2022, zoals het 
feit dat onze productie Un Ballo in Maschera 

(uit 2018) in februari 2022 zal spelen in 
Pamplona in Spanje, of het feit dat onze 
coproductie Een Lied voor de Maan, na een 
live- toer in Limburg en Zuid- Nederland in het 
voorjaar van 2022 te beleven zal zijn in de 
nationale opera van België, De Munt/La 
Monnaie, of het feit dat onze voorstellingen 
van Lady in the Dark in een mini-Weill Festival 
te zien zullen zijn in het prestigieuze Grand 
Théâtre in Luxemburg, gelinkt aan de 
Mahagonny-productie van Ivo van Hove. 
Daarnaast zijn we blij met onze 
ontwikkelingsrol tijdens Corona in het project 
Le Cabaret du Faune (onderdeel van 
Werktheater Opera Zuid 2021) dat tijdens het 
seizoen 2021-2022 in kleine theaters in 
Frankrijk de vleugels zal kunnen uitslaan. 
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A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM – BENJAMIN BRITTEN/ naar SHAKESPEARE 
Voorjaar 2022 (première 22 mei 2022)  

 

Deze door Corona uitgestelde productie van 
2020 zal in 2022 eindelijk gerepeteerd, volledig 
nieuw geproduceerd en uitgevoerd kunnen 
worden. Opera Zuid is er trots op, deze 
productie maar liefst 15 keer live te kunnen 
uitvoeren, met naast presentaties in onze 
kernregio ook een belangrijke en uitzonderlijke 
presentie in de Stadschouwburg Amsterdam 
(waar normaliter geen opera wordt gespeeld). 
Het initiatief van Opera Zuid om met 
theatermaakster en lid van de Academie der 
Kunsten Ola Mafaalani aan opera te willen 
werken, heeft inmiddels voor veel spannende 
opera-programmering gezorgd (o.a Sieben 

Todsünden bij DNO tijdens Corona). Voor 
Opera Zuid betreft dit geenszins een ‘inhaal- 
productie’, integendeel: het regie-concept heeft 
zich de afgelopen periode verder kunnen 
ontwikkelen en verdiepen.  

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.  

Benjamin Britten schreef de magische opera A 

Midsummer Night’s Dream, naar de 
romantische komedie van Shakespeare. De 
makers leggen onze diepste verlangens, 
wildste dromen en grootste angsten bloot. De 
ingehouden stijlbeheersing van Britten maakt 
uiteindelijk een ongehoorde uitspatting 
mogelijk: Regisseur Ola Mafaalani ontdekt de 
sensualiteit in deze partituur en gooit alle 
remmen los.  

Het theater van Mafaalani is een feest voor 
alle menselijke zintuigen. Niet alleen ogen en 
oren, maar ook gevoel, reuk en smaak worden 

getrakteerd. Volgens Mafalaani, ook wel de 
keizerin van de theatrale fantasie genoemd, 
heeft opera de taal om alle zintuigelijke 
ervaringen te verbeelden. ‘Het kinderkoor komt 
niet gewoon op en zingt, maar bakt en kookt al 
zingend. Als je die kinderen bezig ziet, ervaar 
je zelf weer even die volle onvoorwaardelijke 
liefde voor alles om je heen. Het is mijn 
behoefte om A Midsummer Night’s Dream 

jouw eigen liefdesrelatie te laten zijn.’  

Ola Mafaalani, die met dit werk haar debuut 
maakt bij Opera Zuid, ziet in deze opera de 
getuigenis van hoe wreed we 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.’  

Samen met een topcast van voornamelijk 
Nederlandse en Britse solisten, special guests 
kok Andre Amaro en aerial kunstenaar Dreya 
Weber (bekend van P!nk) gaan Mafaalani en 
gelauwerd dirigent Karel Deseure (die bij 
Opera Zuid een intens en internationaal 
opgemerkt talent-traject aflegde) een zwoele 
midzomernacht in, met als doel het publiek te 
betoveren!  

De opera wordt uitgevoerd in het Engels met 
Nederlandse en Engelse boventiteling. Van 
deze productie realiseert Opera Zuid tevens 
een aantal openlucht-voorstellingen, om het 
grote publiek een laagdrempelig magisch 
opera-feest te bieden. 15 voorstellingen vanaf 
22 mei 2022.  

 

 

 

 

Muzikale Leiding: Karel Deseure | Regie: Ola Mafaalani | Kostuums: Regine Standfuss | Decorontwerp: André Joosten  

CAST: Jan Wouters, Kristina Bitenc, Dreya Weber, Quirijn de Lang, Jeroen de Vaal, Ed Ballard, Leonie van Rheden, Liesbeth 

Devos, Marc Pantus, Christopher Gillett, Bart Driessen, Andrew Greenan, Mitch Raemaekers, Galen Dole, Eva Kroon, André 

Amaro | in samenwerking met philharmonie zuid. 
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LADY IN THE DARK – Kurt Weill (Ira Gerschwin, Moss Hart)  
Najaar 2022 (première 11 november 2022)  

 

 

Kurt Weill’s sublieme Broadway-opera Lady in 

the Dark uit 1941, ontstaan in samenwerking 
met grootheden als Ira Gershwin en Moss 
Hart, is in alle opzichten een droom van een 
stuk, waarin het thema van de droom ook 
centraal staat. Weill laat je wegdromen bij de 
heerlijke muziek, maar belicht op briljante wijze 
ook de nachtmerrie-aspecten van jezelf 
voorbijhollen in onze jachtige en op 
uiterlijkheden gerichte prestatiemaatschappij.  

Liza Elliot, de topvrouw van het glamoureuze 
modemagazine Allure, worstelt met 
angstproblemen, depressie en 
paniekaanvallen. Vandaag zouden haar 
symptomen als ernstige burn-out 
gediagnostiseerd worden. Het stuk is een 
raamvertelling, gebaseerd op Liza’s psycho-
analyse en ontspint zich in drie droom-
sequenties, die als het ware een drieluik van 
mini-opera’s vormen: de ‘Glamour’-droom, de 
‘Huwelijk’-droom en de ‘Circus’- droom. De 
wondermooie sleutel-aria My Ship has sailed 

loopt als een leitmotief door het hele stuk heen 
en duikt als obsessieve flard op aan het begin  

 

 

van elke droom-vertelling, als een 
hypnotiserende melodie die Liza achtervolgt, 
maar die ze niet kan thuisbrengen of in 
woorden kan zingen, tot ze aan het eind haar 
angsten kan onderkennen. Alle drie de dromen 
zijn vandaag herkenbaarder dan ooit en gaan 
over thema’s als werk- en prestatiedruk, 
zelfbeeld en waarlijke zelfvervulling in een 
jachtige en hectische maatschappij.  

Opera Zuid brengt dit stuk voor het eerst ooit 
op de planken in Nederland. We kiezen daarbij 
voor een tandem van ervaren wereldklasse en 
jonge ontdekking. De vermaarde dirigent David 
Stern (zoon van beroemdheid Isaac Stern) 
gaat de samenwerking aan met de spannende 
jonge kunstenares Josie Daxter, afkomstig uit 
de ‘stal’ van het collectief ‘Complicité’ rond de 
wereldbefaamde regisseur Simon Mcburney. `  

De opera zal worden uitgevoerd in het Engels 
met Nederlandse en Engelse boventiteling. 
Met deze productie zal Opera Zuid ook 2 
gastvoorstellingen realiseren in het 
prestigieuze Grand Théâtre de la Ville de 
Luxembourg in Luxemburg. 14 voorstellingen 
vanaf 11 november 2022.  

ORPHÉE | L’AMOUR | EURYDICE – Christoph w. Gluck / Zbignjew Wolny  
 

 

Hoe ziet de liefde eruit anno nu? En over 
welke communicatie- en ervaringsmiddelen 
beschikken we om deze oeroude ervaring te 
kunnen delen? Gaat de mythische zanger ons 
alleen voor, of herkennen we allemaal het 
gevoel verloren te gaan in de hel/onderwereld  

 

van onze gevoelens en gedachten, in een 
radeloze poging onze liefde terug te kunnen 
halen? Geïnspireerd door de beroemde opera 
Orphée et Eurydice van Gluck, gaan Robin 
Coops en Avinash Changa in een driedelige 

 

Muzikale Leiding: David Stern | Regie: Anna Pool |Scenografie en kostuums: Madeleine Boyd | Choreo: Rebecca Howell 
|Dramaturgie: Joep Hupperetz | Belichting: Bretta Gerecke CAST: (in wording) Alexia Macbeth, Maartje Rammeloo, Elliott 
Carlton Hines, Quirijn de Lang, Andrew Love, Veerle Sanders, Nienke | in samenwerking met: philharmonie zuidnederland  
In coproductie met: Les Théâtres de la Ville de Luxembourg 

 

Compositie: Zbigniew Wolny | Regie: Robin Coops | VR-Regie: Avinash | Libretto: Hélène Vrijdag | Dramaturgie: Willem Bruls 

|Choreografie: Dunja Jocic | Decorontwerp: Maze de Boer | Kostuumontwerp: Martijn Kramp | Lichtontwerp: Wijnand van der 

Horst | Soundscape engineering: Jannes Noorman | Cast: Lucas van Lierop, Julia Akkermans, Kalin Morrow, Tijana Prendovic| 

in coproductie met De Nationale Opera, Reisopera, M31 Foundation en WeMakeVR 
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opera-ervaring op onderzoek uit in Orphée | 

L’Amour | Eurydice.  

Orfeus en zijn geliefde 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 en berichten met 
L’Amour (‘de Liefde’), 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. Het publiek komt in 
deze virtual reality experience letterlijk en aan 
den lijve in de opera-ervaring terecht. Een 
experiment op het hyperactuele snijpunt 
tussen individuele en collectieve beleving.  

Coproductie van de Nederlandse Reisopera, 
Opera Zuid, De Nationale Opera & Ballet, M31 
Foundation en WeMakeVR.

 

HET LIJFLIED – Lucas Wiegerink  
 

Compositie en Muzikale Leiding: Lucas Wiegerink | Tekst en Regie: Alma Terasse | Dramaturgie en Nederlands libretto: Willem 

Bruls | Vormgeving: Lobke Houkes | Klankingenieur: Roel Snellebrand | Licht: Glen D’Haenens |CAST: Kristina Bitenc, Pim van 

Drunen, Lucie van Ree, Jorne van Bergeijk met het Nationaal Jeugd Orkest | In samenwerking met November Music Festival, 

Brightlands Campus Venlo en Bio Arts Lab | on coproductie met De Nationale Opera 

In Het Lijflied komt Ina in haar eigen lichaam 
terecht en ontdekt het wonderbaarlijke 
klankuniversum dat haar eigen organen 
maken, van het borrelen van haar maag over 
het kloppen van haar verliefde hart tot het 
pruttelen van haar darmen. Hoofd en hart gaan 
met elkaar in duet, en zelfs een zingende drol 
speelt een rol.  

Wanneer het publiek via de mond en de keel 
de zaal betreedt, horen ze de geluiden van 
haar slokdarm en luchtpijp. Ze zien hoe Ina 
terechtkomt in haar eigen lichaam en 
bloedlichaampje Bolletje ontmoet die de rol 
van haar gids zal krijgen. Ina hoort een 
wonderbaarlijk lied (aangestreken glazen, is 
het haar ziel?) en gaat hier samen met haar 
gids naar op zoek.  

Haar maag maakt mechanische muziek en is 
trots op hoe goed hij kan verteren. Haar 
hersenen verschijnen in de vorm van een  

professor die potjeslatijn spreekt. Haar hart 
zingt in de romantische negentiende-eeuwse 
operastijl en Ina komt erachter dat ze verliefd 
is. En ten slotte komen ze aan bij haar darm, 
die zingt in een spastische taal met horten en 
stoten en danst bovendien. Ina ziet hoe haar 
voedsel verteerd wordt, hoe haar organen 
samenwerken en hoe ze een aanval van 
virussen kan verslaan. Ze leert veel over haar 
lichaam, maar vooral veel over zichzelf.  

Met deze productie neemt Opera Zuid een 
(inter)nationale ontwikkelingsrol op en 
verbinden we opera-creatie, educatie en 
ontwikkeling met andere belangrijke 
menselijke domeinen zoals gezondheidszorg 
en -educatie, lichaamsbewustzijn en -
wetenschap en gezonde voeding (we zoeken 
met dit project de aansluiting bij de werking en 
thema van Brightlands). Ook het belang van 
woordeloze en empathische communicatie 
staat in dit project voorop: het luisteren naar je 
lijf. 
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2.3 Bedrijf en organisatie 

2.3.1 Governance   

Opera Zuid onderschrijft en past de acht 
principes en aanbevelingen van de code 
Cultural Governance toe omdat wij dit 
normatieve kader vanzelfsprekend vinden. De 
code biedt een instrument voor het inrichten 
van professioneel en betrouwbaar bestuur en 
toezicht. De code draagt tevens bij aan 
transparante communicatie en vertrouwen.  

Waarde scheppen voor en in de 

samenleving 

1. Realiseren van maatschappelijke 

doelstellingen door culturele waarde te creëren 

Door toegankelijke en hoogwaardige 
programmering en aandacht voor educatie, 
participatie en talentontwikkeling, geven we 
culturele waarde door aan een nieuwe 
generatie. Opera Zuid ontwikkelt lokale, 
regionale en landelijke opera-initiatieven 
waarmee het draagvlak wordt versterkt bij een 
steeds diverser publiek. Ook als 
talentontwikkelaar en als culturele werkgever 
creëren we maatschappelijke waarde.  

Ook tijdens de waanzinnig moeilijke corona-
periode is dit principe voor ons steeds leidend 
gebleven. Al onze programma-keuzes werden 
in het licht van dit belang gewogen. Met onze 
partners en belanghebbenden werden deze 
maatschappelijke en artistieke doelstellingen 
en keuzes steeds nauwgezet gedefinieerd. 
Onze aangepaste programmering voor 2021 
getuigt hiervan. 

2. Toepassing van de principes van de 

Governance Code Cultuur  

Opera Zuid past de principes en 
aanbevelingen van de Governance Code 
cultuur 2019 toe. Opera Zuid kent een Raad-
van-Toezicht (RvT) model, waarin bestuur en 
RvT duidelijke taken en verantwoordelijkheden 
hebben ten aanzien van het naleven van de 
Code. Gezien de grote dagelijkse operationele 
betrokkenheid van het bestuur en het grote 
aantal externe stakeholders heeft dit model 

voor Opera Zuid voordelen boven het 
bestuursmodel.  

Integriteit  

3. Integer handelen van bestuurders en 

toezichthouders  

We implementeren dit principe door:  

• Het uitleggen, benadrukken en 
naleven van de gedragscode voor alle 
medewerkers;  

• Aanwezigheid van een 
vertrouwenspersoon;  

• Organiseren van ten minste één 
bijeenkomst per jaar waarin alle 
medewerkers rechtstreeks met de RvT 
kunnen spreken. 

• Transparante wervingsprocessen van 
RvT leden inclusief screening op 
mogelijke belangenverstrengeling;  

• Niet-deelname aan besluitvorming 
indien er sprake zou zijn van 
tegenstrijdig belang. In dit verslagjaar 
is er geen sprake geweest van 
belangenverstrengeling of tegenstrijdig 
belang. 

4. Rol en verdeling van taken van bestuurders  

Opera Zuid heeft een Stichting als rechtsvorm 
en wordt statutair bestuurd door de Intendant, 
die voorzitter is van het managementteam. Alle 
functies kennen een functieomschrijving 
waarin verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn omschreven. 
Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
het Bestuur en RvT zijn vastgelegd in de 
Statuten en Directiereglement en 
Procuratieregeling. Jaarlijks zijn er zes formele 
RvT-vergaderingen in aanwezigheid van de 
bestuurder waar afspraken schriftelijk worden 
vastgelegd in de notulen, daarnaast is er 
regelmatig overleg tussen het 
managementteam en de RvT en is er een 
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tweewekelijks overleg met de bestuurder en 
voorzitter. 

In 2020-2021 sloot Opera Zuid zich aan op het 
wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie 
en Veiligheid’ ingediend op 8 april 2020 (en 
aangenomen op 16 april 2020), waarbij de 
mogelijkheden tot uitstel van 
aandeelhoudersvergaderingen en 
ledenvergaderingen worden verruimd. Verder 
werd virtueel vergaderen toegestaan, ook als 
de statuten dit niet toelaten. Stemmen via 
elektronische communicatiemiddelen wordt 
hierdoor ook mogelijk. De Statuten van Opera 
Zuid (cfr. Artikel 11.10) laten voldoende ruimte 
om rechtsgeldig digitaal te vergaderen. 

De RvT wordt voorafgaand aan elke 
vergadering (zes keer per jaar) door de 
bestuurder en de hoofd financiën van Opera 
Zuid voorzien van financiële informatie. Daarin 
zijn de exploitatiebegroting/prognose, de 
voortgang van projecten, liquiditeit en 

dergelijke meer verwerkt. Deze 
informatievoorziening is gebaseerd op vaste 
afspraken en geeft gelegenheid voor 
vergelijking per periode. Op periodieke basis, 
eens per maand, vindt overleg plaats tussen 
de controller en het lid van de RvT belast met 
financiën. Dit overleg staat in het teken van 
bewaking van de administratieve organisatie 
en vastlegging. De uitkomsten worden aan de 
RvT gerapporteerd. Eenzelfde overleg vindt 
twee wekelijks plaats tussen de intendant-
bestuurder en de voorzitter van de RvT. Dit 
overleg staat in het teken van algemene zaken 

binnen het gezelschap en strategie. Ook dit 
wordt binnen de RvT teruggekoppeld. Op 
onderscheiden terreinen wordt de RvT 
geïnformeerd zodra de ontwikkelingen daar 
aanleiding toe geven. De RvT houdt zichzelf 
op deze manier op de hoogte van de huidige 
gang van zaken binnen Opera Zuid, waardoor 
zij haar taak kan vervullen. Het vertrouwen in 
de samenwerking tussen RvT en bestuurder is 
zodanig dat ieder zich vrij voelt gevraagd en 
ongevraagd te adviseren. 

Zorgvuldig bestuur  

5. Verantwoordelijkheid bestuur en dagelijkse 

leiding 

Het Bestuur van Opera Zuid heeft als taak 
haar maatschappelijke rol te realiseren binnen 
de met de subsidiënten bepaalde kaders. 
Indien er sprake is van andere artistieke en 
zakelijke afwegingen of belangen dan die van 
de subsidiënten, of medewerkers, wordt hier 

overleg over gevoerd met de desbetreffende 
persoon of subsidiënten. In het schema 
formele overlegstructuren staat beschreven 
welke periodieke overleggen er binnen Opera 
Zuid plaatsvinden.  

De interne informatievoorziening op 
operationeel niveau vindt plaats via permanent 
overleg tussen de medewerkers onderling en 
met het management. Periodiek vindt er 
personeelsoverleg plaats. Dit wordt op 
hoofdpunten gedocumenteerd. Periodiek vindt 
financiële rapportage plaats aan directie en 
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Raad van Toezicht. Afstemming met de Raad 
van Toezicht vindt plaats informeel op ad hoc 
basis en formeel door middel van zes 
bijeenkomsten tussen Raad van Toezicht en 
bestuurder. 

Hiervan wordt verslag gelegd. Externe 
informatievoorziening aan subsidienten vindt 
plaats na goedkeurende verklaring door de 
accountant. De accountant doet hiervan 
verslag tijdens de voorjaarsvergadering van de 
Raad van Toezicht.  

De interne informatievoorziening en de 
financiële administratie wordt geborgd door 
een geautomatiseerd systeem. ICT en toezicht 
op functioneren van de Cloud-omgeving is 
uitbesteed.  

Het bestuur gaf in 2021 onder meer vorm aan 
zijn professionele ontwikkeling door 
inschakeling in en voortdurende 
informatiedeling met (inter)nationale 
operadirecties over de omgang met de talloze 
facetten van crisismanagement, specifiek voor 
de cultuursector en het operabedrijf. Expertise-
uitwisseling met internationale collega-
bestuurders uit heel Europa via aansluiting bij 
Opera Europa was en is daarbij een 
uitstekende tool.   

6. Het bestuur: omgang met mensen en 

middelen 

Zorgvuldigheid en verantwoord omgaan met 
mensen en middelen betekent vooral sturing 
op continuïteit en efficiency en de zorg voor 
een veilige werkomgeving. Speciaal punt van 
aandacht is vooral de verhouding tussen 
werkdruk en passende beloning. De 
bestuurder hanteert een strakke sturing op 
budgetten en liquiditeit en past gerichte 
risicobeheersing en controle toe.  

Binnen het huidige arbeidsreglement zijn 
onder andere afspraken vastgelegd over de 
beoordeling en beloning, de toepassing van de 
loonschalen (CAO Rijk) en de 
werktijdenregeling. Opera Zuid biedt een 
winter- en zomerstop aan ter compensatie van 
meerwerk tijdens productiepieken. We willen 
de nieuwe medewerkers aan ons binden 

middels vaste contracten en ruimte bieden 
voor individuele ontwikkeling en scholing.  

Via onze arbeidsvoorwaardenregeling borgen 
we codes rond gedrag en integriteit. Alle 
medewerkers van Opera Zuid, zowel vaste 
medewerkers als freelancers, kunnen bij alle 
zorgen, vragen, lastige situaties en 
vermoedens of meldingen van ongewenst 
en/of ongepast gedrag, terecht bij een van de 
directie onafhankelijke vertrouwenspersoon.   

Goed toezicht  

7. Rol van Raad van Toezicht 

Dit principe krijgt aldus vorm:  

• De rol van de Raad is zowel 
toezichthoudend als adviserend;  

• De RvT fungeert als werkgever van de 
Algemeen Directeur/Intendant, volgt de 
regels ten aanzien van de 
gesprekscyclus en legt verslagen vast;  

• De RvT bespreekt ieder jaar haar eigen 
functioneren, eens in de drie jaar vindt 
dit plaats onder externe begeleiding. De 
zelfevaluatie heeft in 2020 plaats 
gevonden en zal voor 2022 opnieuw 
geagendeerd worden direct na de 
zomer. 

• De jaarrekening, het jaarverslag en 
andere financiële rapportages worden 
voorzien van een onafhankelijke, 
rechtsgeldige accountantsverklaring. 

De toezichthoudende taak van de RvT vraagt 
om voldoende afstand tot de organisatie en 
haar bestuur enerzijds, tegenover voldoende 
betrokkenheid en kennis van (het functioneren 
van) de organisatie anderzijds. Een goede 
balans daartussen borgt een wederzijds 
vertrouwen waarin de taken volledig integer 
kunnen worden uitgevoerd. De taak als 
adviseur vraagt om een meer informele 
benadering, zonder dat die op gespannen voet 
komt te staan met de toezichthoudende taak 
en de rol als werkgever. De laatste dient op 
zakelijke wijze te worden uitgevoerd, met oog 
voor de belangen van de organisatie en haar 
personeel. De RvT en het bestuur zijn zich er 
doorlopend van bewust dat ieders rol in het 
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teken staat van een correct, compliant en 
succesvol functioneren van Opera Zuid, met 
respect voor ieders belang daarin. 

8. Samenstelling, deskundigheid, diversiteit en 

onafhankelijkheid van de Raad. 

De werving van de leden van de RvT gebeurt 
via een openbare procedure, op basis van een 
profiel waarbij belang wordt gehecht een 
diverse samenstelling qua competenties, 
werkervaring, woonplaats, leeftijd, gender en 
culturele achtergrond. Binnen de RvT bestaan 
de volgende functies: voorzitter, 
vicevoorzitter/secretaris, penningmeester en 
algemene leden. Daarnaast bestaan er twee 
commissies, de financiële commissie (audit) 
en de remuneratie/benoemingscommissie.  

De RvT streeft naar een goede opbouw en 
verhouding in leeftijd, gender en achtergrond, 
van haar leden. De RvT reflecteert hiermee 
grondig op de principes van diversiteit en 

inclusie wat ook ter sprake komt bij de 
evaluatie van de Raad. In zijn samenstelling 
zorgt de RvT er steeds voor dat alle zakelijke, 
bestuurlijke en artistiek benodigde 
deskundigheid vertegenwoordigd is. Voor de 
Raad is vertegenwoordiging vanuit de 
provincies Noord-Brabant en Limburg, gezien 
de spreidingsopdracht van Opera Zuid, 
essentieel. De profielen daarvoor zijn 
adequaat beschreven en zijn de leidraad voor 
het opvullen van vacatures. Een professionele 
houding van de individuele leden van de RvT 
staat garant voor onafhankelijkheid en het 
voorkomen van ongewenste 
belangenverstrengeling. Nieuwe leden worden 
voorafgaand van hun aantreden voorzien van 
de benodigde informatie en stukken om een 
vliegende start mogelijk te maken. Tot de 
introductie hoort een persoonlijk gesprek met 
de voorzitter van de RvT, naast een 
uitgebreide kennismaking met de voltallige 
RvT. Daarna volgt een kennismaking met het 
bestuur en de werkomgeving van het 
gezelschap.

Het rooster van aftreden ziet er als volgt uit (XX betekent niet herbenoembaar):  

    2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

De heer M. Heuvelmans 2013   X       XX         

De heer L.B. Langevoort 2017   X       XX         

Mevrouw E. Blanksma- v.d. 
Heuvel 

2018     X       XX       

Mevrouw G. Stratermans 
AA 

2019       X       XX     

De heer A. van Dijk 2020         X       XX   

De heer M. Kagenaar 2021           X       XX 

Mevrouw S. Goetgeluk 2021           X       XX 
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2.4.2 Samenstelling Bestuur en Raad van Toezicht 

In het jaar 2021 bestond het Bestuur van Opera Zuid uit: 
 

- Waut Koeken, Intendant vanaf 2017. 
 
De Raad van Toezicht van Opera Zuid was in het jaar 2021 als volgt samengesteld: 
 
Dhr. mr. J.F.M. Heuvelmans, Voorzitter vanaf 10-12-2020. 

Hoofdfunctie 
- Advocaat, BG. Legal 
 
Nevenfuncties 
- Voorzitter Raad van Toezicht Theater De Nieuwe Vorst 
- Voorzitter Bedrijven Overleg Regio Tilburg 
- Bestuurslid VNO-NCW Midden-Brabant 
- Lid Raad van Advies Unipartners Tilburg 
- Lid Raad van Toezicht Fonds Spiegelglas 
- Lid KoBra Tilburg 

Mw. G.M.J.M. Stratermans AA, Penningmeester 24-10-2019 
Hoofdfunctie 
- Eigenaar/ Accountant ZIJ-SPAN B.V. 

Nevenfunctie 
- Lid Raad van Toezicht Huis voor de Kunsten Limburg 
- Penningmeester Stichting Buccina, Blazen aan het Spui, Den Haag 

 
Dhr. mr. L.B. Langevoort, lid vanaf 01-07-2017. 

Hoofdfuncties 
- Intendant der Kölner Philharmonie; 
- Directeur KölnMusik GmbH; 
- Directeur AchtBrücken GmbH. 

 
Nevenfuncties 

- Lid Kuratorium European Academy of Sciences and Arts, Salzburg; 
- President European Concert Hall Organisation, Brussel; 
- Lid Beirat Deutsche Orchester Stiftung, Berlijn; 
- Lid Beirat Dirigentenforum Deutsche MusikRat Projekt GmbH, Bonn; 
- Vice-voorzitter Deutsche Konzerthauskonferenz; 
- Lid Beirat Junge Deutsche Philharmonie, Frankfurt; 
- Lid Raad van Toezicht Liz Mohn Kultur- und Musikstiftung, Berlijn/Gütersloh; 
- Lid Kuratorium Rheinland Common Purpose Deutschland GmbH, Keulen; 
- Lid Kuratorium Ensemble Musikfabrik, Köln; 
- Lid Kuratorium Landes Jugend Ensembles der Landesmusikrat NRW, Düsseldorf; 
- Voorzitter Beirat Kultur City Marketing Köln e.V., Köln; 
- Lid Kuratorium KölnAlumni – Universität zu Köln; 
- Lid Beirat Kuratorium KölnMusik e.V., Köln; 
- Penningmeester Raad van Toezicht ON – Neue Musik Köln e.V., Köln; 
- Voorzitter Kuratorium Orchesterakademie GürzenichOrchester Köln, Köln; 
- Voorzitter Raad van Toezicht Planet Kultur e.V., Köln; 
- Lid van Kuratorium Verein der Freunde und Förderer der Rheinische Musikschule, Köln; 
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- Lid raad van Toezicht Zentral Dombau-Verein Köln. 

Mevr. E. Blanksma, lid vanaf 01-11-2018 
Hoofdfunctie 
- Burgemeester van Helmond 

 
Nevenfuncties 
- Lid Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet  
- Voorzitter Raad van Toezicht NIBUD (Nationaal Instituut budgetvoorlichting)  
- Voorzitter Stichting toetsing verzekeraar 
- Lid Raad van Toezicht DITSS (Dutch Institute for Technology, Safety & Security) 
- Lid Raad van Bestuur Vlaams-Nederlands Huis deBuren 
- Lid Nationaal Comité Veteranen dag 

Dhr. A. van Dijk, Secretaris sinds 10-12-2021 
Hoofdfunctie 
- Directeur Raad en Daad – Kunst en Cultuur in transitie 
 
Nevenfuncties 
- Lid Raad van Toezicht Cultuurmijn Oost (sinds 2015) 
- Adviseur Cultuurnota 2017-2020 en 2021-2024, gemeente Utrecht 

Mw. S. Goetgeluk, Lid vanaf 18-03-2021 

Functie 
- CEO Brightlands Campus Greenport Venlo 

 
Nevenfuncties (onbezoldigd): 

- Bestuur Sustainable Food Initiative (voorzitter) 
- Bestuur Greenports Nederland (lid dagelijks bestuur) 
- Ambassadeur philharmonie zuidnederland 

 

Dhr. M. Kagenaar, lid sinds 15-06-2021 

Hoofdfunctie 

- Communicatiestrateeg 

 

Nevenfuncties 

- Lid Raad van Toezicht Lumière Cinema 

- Voorzitter Debatcentrum Sphinx 

 

 

 Dhr. ir. H.P.M. Kivits, ere-voorzitter   
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2.4.3 Diversiteit en Inclusie 

Opera Zuid gelooft in opera van en voor iedereen. We vinden het van cruciaal belang om opera zo 

breed mogelijk te kunnen delen. Om dit doel na te streven voert Opera Zuid een beleid rond 

diversiteit en inclusie aan de hand van de handreikingen van de Code. 

Vanuit haar missie wil Opera Zuid opera 
bereikbaar maken voor iedereen. Wij willen 
onze kunst met zoveel mogelijk delen, 
ongeacht achtergrond, afkomst, gender, 
opleidingsniveau, leeftijd of financiële 
draagkracht.  

Toegankelijkheid, nabijheid en herkenbaarheid 
staan centraal. De voorbije periode werkten wij 
een diversiteitsbeleid uit rond de vier P’s. In 
2019 begonnen we met de vijf stappen van de 
nieuwe code. In 2020 werkten we zoveel 
mogelijk verder aan stap vier, het vertalen van 
ons huidige beleid in een actieplan voor de 
toekomst. In 2021 maakten we opnieuw een 
scan met behulp van de Scan Diversiteit en 
Inclusie. Hieronder wordt onze visie en 
implicatie van de code Diversiteit en Inclusie 
kort geschetst:  

Personeel Bij de samenstelling van artistieke 
teams en cast en crew, houdt Opera Zuid geen 
enkele rekening met andere factoren dan 
artistiek profiel, vakkennis en de muzikale 
vereisten en typering van zangpartijen. 
Aspecten als afkomst, nationaliteit, 
geaardheid, overtuiging, geloof, gender e.d. 
worden expliciet buiten de artistieke deliberatie 
gehouden. Leeftijd speelt enkel een rol voor 
zover deze met ervaring en ontwikkeling te 
maken heeft; geslacht speelt enkel een rol bij 
de vereisten van de zangpartij. Opera Zuid 
streeft bewust een grote differentiatie in 
nationaliteiten en achtergrond na. In werving- 
en selectieprocedures wordt expliciet rekening 
gehouden met factoren die gelijke kansen 
kunnen beïnvloeden. Het streven van Opera 
Zuid om een afspiegeling te vormen van de 
samenleving en om culturele diversiteit ook bij 
de samenstelling van ons vaste team 
maximaal na te streven wordt nadrukkelijk 
vermeld in vacatureteksten. Uit de Scan 
Diversiteit is gebleken dat Opera Zuid hoog 
scoort op een eerlijke werkcultuur,  

 

synergetische werkcultuur en inclusief 
leiderschap.  

Programmering Bij de programmering leggen 
wij de nadruk op de universeel herkenbare 
thema’s van opera in een zo divers mogelijke 
titelkeuze. We focussen op fysieke, financiële 
en inhoudelijke toegankelijkheid. Door 
randprogrammering verruimen we ons bereik; 
met community-opera’s maken we opera van 
en voor iedereen. We bieden toegankelijke 
achtergrondinformatie (gratis 
programmaboekjes en inleidingen) en 
toonmomenten, workshops en concerten op 
onverwachte locaties. Met Opera op de 
Parade bieden we jaarlijks een unieke, voor 
iedereen gratis toegankelijke totaalbeleving.  

Publiek en Partners De grootste uitdaging voor 
een reizend gezelschap zijn de verschillen in 
demografische contexten van de diverse 
steden waar we spelen. Dit vergt nauwe 
samenwerking met de theaters om binding met 
de lokale omgevingscontext te krijgen. Voor 
Opera Zuid zijn publiekswerking en participatie 
quasi synoniem. Daarbij leggen wij een sterke 
focus op het bereiken van mensen die niet 
eerder, om welke reden dan ook, in aanraking 
kwamen met cultuur en opera. We zoeken 
daarbij samenwerking met partners als 
Cultuur-Inclusief, Trajekt, Buurtnetwerk 
Malpertuis of Adelheid+Zina. Voor ons 
participatiebeleid werken we ook samen met 
philharmonie zuidnederland (bijv. De Klanken 
van Noordwest). Onze huisvesting in de 
Maastrichtse wijk Malpertuis groeide uit tot een 
ontmoetingsplek voor de hele buurt, waar 
mensen op spontane wijze met opera in 
aanraking komen, waar de voedselbank thuis 
is en waar bijeenkomsten, repetities en 
optredens plaatsvinden.  

De corona-crisis is natuurlijk bijzonder 
disruptief geweest voor de uitvoering van onze 
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plannen. Toch bleef Opera Zuid haar 
commitment aan de culturele codes en met 
name de code rond diversiteit en inclusie 
steeds centraal staan in ons denken en 
handelen. Wij hopen dat al onze prestaties in 
2021 hier getuigenis van afleggen.  

Voor het jaar 2022 heeft het managementteam 
van Opera Zuid zich tot doel gesteld om een 
stappenplan op te stellen voor de 4 P’s aan de 
hand van de uitkomst van de Scan Diversiteit 

en Inclusie. Het managementteam heeft in 
2021 diverse evaluatie momenten ingebouwd 
waarbij iedereen binnen de organisatie bij 
deze evaluatiemomenten wordt betrokken. 
Daarnaast wil Opera Zuid gebruik maken van 
diversiteitstrainingen om organisatie breed 
competenties te ontwikkelen in het omgaan 
met diversiteit.  
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2.4.4 Fair Practice en werkgeverschap 

Tijdens de Covid-19 pandemie was Opera 
Zuid zich meer dan ooit bewust van zijn rol 
binnen het culturele keten. Ook de rol van 
werkgeverschap moet bezien worden vanuit dit 
kader. Het gaat hier niet alleen om het 
werkgeverschap voor de eigen medewerkers, 
maar ook om de rol van opdrachtgever en 
werkverschaffer naar creatives, cast & crew. 
 
Voor onze eigen medewerkers hebben we alle 
arbeidsplaatsen kunnen behouden zonder een 
beroep te hoeven doen op de generieke 
steunmaatregelen van de ministeries van 
Sociale Zaken en Economische Zaken. We 
hebben zelfs een vervolg kunnen geven aan 
onze wens tot uitbreiding van onze 
basiscapaciteit door het werven van een 
medewerker educatie.  
De rechten van onze medewerkers worden 
gewaarborgd in een 
arbeidsvoorwaardenreglement. De termijn van 
het huidige reglement eindigt ultimo 2022 en 
wordt opnieuw beoordeeld.  
Opera Zuid beschikt over een 
vertrouwenspersoon van buiten de organisatie. 
De bestaande protocollen rondom het omgaan 
met incidenten over veiligheid op de werkplek 
worden opnieuw beoordeeld. In het jaar 2021 
hebben zich geen incidenten voorgedaan. 
Opera Zuid wil een duurzaam dienstverband 
met de medewerkers bemoedigen door ruimte 
te geven aan groei en ontwikkeling van de 
medewerkers. Door verhoging van de 
basisfinanciering in het nieuwe kunstenplan is 
hiervoor nu een budget voor scholing 
beschikbaar. 

Om de arbeidsmarkt van de toekomst te 
bevorderen stelt Opera Zuid stageplekken ter 
beschikking voor diverse opleidingen. Invulling 
geven aan diversiteit binnen het eigen 
personeelsbestand blijkt lastig, mede door 
gering verloop van personeel. 
 
Opera Zuid is zich bewust van haar plek in het 
culturele werkveld en haar 
verantwoordelijkheid voor een 
toekomstbestendige beroepspraktijk en fair 

chain. Ook in 2021 is het ons gelukt om de 
vergoedingen aan freelancers en ZZP’ers in 
stand te houden en volledig uit betalen, ook bij 
het wegvallen van repetitie- en 
voorstellingsdata. Daarnaast hebben we, 
mogelijk gemaakt door de steunpakketten 
OCW, extra activiteiten opgestart zoals de 
werktheaters om makers en technici nieuwe 
perspectieven te bieden, zowel artistiek als 
financieel. Een veelvoud aan kleinere 
projecten werd opgestart maar konden lang 
niet allemaal leiden tot beoogde uitvoering. 
Ook in deze gevallen hebben wij faire beloning 
of compensatie toegepast, in aansluiting op 
ons beleid uit 2020. Hiermee hebben we 
solidariteit getoond en de duurzaamheid van 
onze relaties bestendigd.  
In de contracten met freelancers en ZZP’ers 
zijn clausules opgenomen over deelbetalingen 
ingeval van COVID calamiteiten. Door de 
steunpakketten van OCW hebben we hier 
geen gebruik van hoeven te maken en zijn de 
contracten volledig uitbetaald. 
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2.4.5 Personeel en organisatie 

De hardnekkigheid van het coronavirus heeft 
ertoe geleid dat we onze flexibele structuur tot 
het uiterste hebben moeten benutten om 
werkbare scenario’s te ontwikkelen voor de 
uitvoering van onze kernopdracht; het op de 
bühne brengen van minstens twee grote 
producties. 

De mentale belasting voor het personeel is 
hoog geweest. De productieplanningen 
werden voortdurend ingehaald door wijzigende 
omstandigheden en de noodzakelijke 
aanpassingen aan overheidsbeleid. 
Desalniettemin werden de twee grote 
producties gerealiseerd, zij het zonder het 
gewenste contact met het publiek. Het 
ontbreken van het eindresultaat, uitvoeringen 
met (veel) publiek, bleek erg frustrerend. Een 
online-versie, hoewel in views succesvol, kon 
dit niet verbloemen. 

De extra activiteiten die zijn ontwikkeld door 
het benutten van de steunpakketten door het 
ministerie OCW hebben de werkdruk verder 
verhoogd. Het creëren van nieuwe artistieke 
projecten in combinatie met de productionele 
uitvoering en marketing hebben een 
disproportionele last bij het personeel gelegd. 
Om hieraan tegemoet te komen is bij de 
capaciteitsuitbreiding de nadruk gelegd bij de 
productionele afdelingen. Dit past in de 
afronding van de transitie naar een 
productiegericht gezelschap die vorig jaar al is 
ingezet. In 2022 zullen er minder activiteiten 
ontplooid worden. De capaciteit wordt dan 
mede gebruikt voor de interne 

doorontwikkeling en ruimte voor persoonlijke 
groei binnen de productionele afdelingen. 

Voor de realisatie van onze productie leunen 
we sterk op de loyale inzet van 
freelancemedewerkers en ZZP’ers als 
zangers, musici, artistieke ondersteuning en 
technici. Zij maken prominent deel uit van onze 
externe organisatie. Door het wegvallen van 
veel, zo niet nagenoeg alle opdrachten in de 
cultuursector is hun inkomenspositie erg 
verslechterd. Ook de generieke 
ondersteuningsmaatregelen door de 
ministeries van Sociale Zaken en 
Economische Zaken bleken slecht toegerust 
voor hun specifieke situatie. We hebben 
geprobeerd een bijdrage te leveren door de 
volledige waarden van de contracten integraal 
uit te betalen, ook wanneer voorbereiding en 
voorstellingen moesten worden geannuleerd 
door COVID omstandigheden.  
 
De COVID omstandigheden hebben ook zijn 
weerslag gehad op de werking van vrijwilligers. 
Er zijn de laatste twee jaar forse stappen gezet 
om vrijwilligers te werven en aan Opera Zuid te 
binden. Maar door lockdowns en beperkingen 
in contact is het moeilijk de vrijwilligers 
structureel iets te bieden. Dit heeft zijn 
weerslag in de afnemende motivatie en 
verbondenheid van de mensen. 
 
In het organogram op de volgende pagina 
wordt de beoogde organisatie voor 2022 
weergegeven. 
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Fig. Organogram 2022 

Team Opera Zuid 18 leden, 15,9 fte 

 

 

2.4.6 Tabel werkzame personen 

Ten behoeve van beleidsonderzoek door het 
Ministerie OCW hebben onderstaande tabel 
werkzame personen opgesteld op basis van 
de beschikbare gegevens 2021 en 2020. 
De tabel geeft werknemers in vaste en 
tijdelijke dienst weer, alsmede de ingehuurde 
freelancemedewerkers uitgedrukt in aantallen 

personen, aantallen fte’s/uren en bedrag. Het 
totaal van de personele lasten wijkt af van de  
totale personele lasten in de 
exploitatierekening omdat in bovenstaande 
opstelling de reis- en verblijfkosten van cast &  
crew niet zijn meegenomen. 
We dienen te vermelden dat van de categorie  

Raad van Toezicht

(7)

Artistiek en algemeen 
directeur

(1)

Uitvoerend Producent 

(1)

Productieleiding 

(1)

Kostuumatelier 

(4)

Techniek & gebouw 
(1)

Huismeester

(1)

Rekwisieten 

(1)

Manager marketing & 
publiekswerking

(1)

Marketing & 
communicatie

(2)

Sociaal media beheer

Educatie

(1)
Participatie

Bedrijfsvoering  & 
financiën

(1)

Dramaturgie

(0,5)

Management 
assistent

(1)

Algemeen

Medewerker

(1)

Artistieke 
administratie

(0,5)

# personen # fte/uren bedrag # personen # fte/uren bedrag

Uren werkweek fte 36 36

Werknemers in vaste dienst 13 12,0 946.878         12 10,65 675.283        

Werknemers in tijdelijke dienst 9 3,8 125.626         7 2,68 199.062        

17045,1 14960,1

Ingehuurd/freelance 111 17.045 uur 639.193         74 14.960 uur 561.002        

Overige werkzame personen 0 0,0 -                 0 0 -                

Stagiaires 2 0,7 2.600             2 0,7 2.600            

vrijwilligers 8 0,3 2 0,5

Huidig boekjaar Vorig boekjaar
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medewerkers ingehuurd/freelance is niet altijd 
vastgelegd wat de het exacte tijdsbeslag van 
de activiteiten zal zijn, denk bijvoorbeeld aan 
zangers die hun rol al ingestudeerd hebben 
voordat ze bij Opera Zuid arriveren voor de 
eigenlijke productieperiode. De toerekening 
van uren is dan ook niet altijd mogelijk per 
individu. Ook wordt het beeld vertroebeld 
doordat veel compensatiegelden aan de 
freelancers zijn uitbetaald zonder dat de 
diensten verleend zijn.  
In 2020 zijn twee omvangrijke producties 
afgelast en vervangen door kleinschalige 
activiteiten en in het najaar opgevolgd door 
een productie van kleine omvang, 
geproduceerd binnen de beperkingen van de 
1,5 meter.  

In 2021 hebben we een kleine 
voorjaarsproductie kunnen brengen (live 
gestreamd) en hebben we met een 
omvangrijke najaarsproductie met grote cast 
en voltallig koor een echte première beleefd. 
De tournee moest helaas worden afgebroken 
door overheidsmaatregelen. De volledige 
compensatie van de gecancelde uren maken 
deel uit de kosten ingehuurd/freelance 2021. 
Het beslag op inhuur/freelance medewerkers 
van in 2020 kleiner dan in 2021 omdat we er in 
2021 beter ingericht waren op de COVID 
omstandigheden en er wel in geslaagd zijn 
zowel producties als werktheaters en kleine 
activiteiten door te laten gaan.

  



Stichting Opera Zuid Jaarverslag en jaarrekening 2021  59 

2.5 Financiën 
De COVID omstandigheden hebben ertoe geleid dat geen van de gerealiseerde grote zaalproducties 
via een tournee aan het publiek getoond konden worden. Hierdoor kwamen vrijwel alle begrote 
publieksinkomsten te vervallen en dienden productiestructuren te worden herzien. 
Door de adaptatie van de productieprocessen in combinatie met de kostenvrijval door afgelasting van 
de tournees konden we het wegvallen van recette-inkomsten compenseren en ontwikkelden we een 
alternatieve, digitale, presentatiemogelijkheid door producties integraal te filmen en te streamen. 
Dankzij tijdige aanpassingen aan de COVID omstandigheden konden de wijzigingen in beide 
producties worden uitgevoerd zonder budgetoverschrijding. Opera Zuid is tevreden over het 
gerealiseerde publieksbereik.  
 
Door het Ministerie van OCW zijn in 2021 twee RAOCCC-subsidies verleend.   
Het zgn. 2e steunpakket omvatte een bedrag van € 116.200. Het 4e steunpakket bedroeg  
€ 43.900.  
Via de subsidieregeling ‘Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022’ van de gemeente Maastricht 
ontvingen we ter ondersteuning van de lokale cultuursector € 15.000 uit hoofde van ‘Spoor 3’ en  
€ 40.000 uit hoofde van ‘Spoor 4’. 
 
Gelet op de verlening van steunpakketten in het kader van de Regeling Aanvullende Ondersteuning 
Creatieve en Culturele Sector COVID-19 (RAOCCC) heeft Opera Zuid ook in 2021 geen gebruik 
gemaakt van de generieke ondersteuningsmaatregelen door de ministeries van Sociale Zaken en 
Economische Zaken.

2.5.1 Exploitatieresultaat 

Het boekjaar 2021 wordt door Opera Zuid afgesloten met een positief exploitatiesaldo van € 430.106, 
een verbetering van € 210.208 ten opzichte van 2020 en € 361.338 hoger dan begroot. In het 
resultaat is een incidentele bate van € 208.832 opgenomen vanwege de opbrengst van de verkoop 
van onroerend goed. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg € 221.184. Dit saldo 
bestaat enerzijds uit het saldo van  
€ 113.979 uit de reguliere bedrijfsuitoefening en anderzijds uit het saldo nog niet bestede gelden uit de 
RAOCCC-subsidie (€ 107.205). Dit laatste saldo biedt ruimte om de negatieve impact van de COVID 
crisis op langere termijn te compenseren. Met name door het stuwmeer van het aanbod van 
producties bij de theaters blijkt het moeilijk de gewenste aantallen voorstellingen van de grote 
producties in 2022-2023 te realiseren. 
Het resultaat uit reguliere bedrijfsuitoefening was € 45.301 hoger dan het begrote resultaat van € 
68.678. Het begrote resultaat betreft de geplande exploitatie buffer voor het verdere verloop van het 
kunstenplan 2021-2024.

 

2.5.2 Liquiditeitspositie 

De liquiditeitspositie van Opera Zuid is sterk verbeterd door het positieve exploitatiesaldo. De in 2020 
aangekondigde verkoop van onroerend goed maakt hier een belangrijk deel van uit. De netto-
opbrengst uit de verkoop van € 208.832 wordt gekoesterd in een bestemmingsreserve 
continuïteitswaarborg. De liquiditeitsbuffer die hiermee wordt gecreëerd willen we structureel 
behouden en biedt een steviger fundament en waarborg voor de continuïteit en ontwikkeling van de 
organisatie. De liquiditeitsondersteuning door eerdere of extra bevoorschotting door subsidiënten zijn 
niet langer noodzakelijk. 
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De liquiditeitsratio current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) verbeterde fors naar 1,89 (2020 
1,25). Opera Zuid valt daarmee voor het eerst sinds lange tijd in de categorie ‘laag risico’. Het 
ministerie OCW hanteert de norm > 1,30 als ondergrens voor de laagste risico aanduiding. 
 
Naast het exploitatiesaldo verbeterde de liquiditeitspositie binnen de operationele activiteiten verder 
door een gunstige mutatie van de kortlopende vorderingen en schulden.  
De investeringsactiviteiten waren negatief van invloed; er werd voor meer dan € 100.000 in 2021 
geïnvesteerd. Dit werd deels gecompenseerd door de desinvestering in het pand Coxstraat Maastricht 
(per saldo -/- € 65.573). 
In 2021 bestond een negatieve kasstroom uit financieringsactiviteiten vanwege de aflossing van de 
hypotheek op het pand (-/- € 69.915). 
Per saldo verbeterde de liquide middelen in 2021 met € 438.307 naar een niveau van € 539.182. Voor 
nadere toelichting verwijzen we naar het kasstroomoverzicht. 

 

2.5.3 Eigen vermogen 

Ultimo 2021 bedraagt het eigen vermogen van Opera Zuid € 725.706 opgebouwd uit een vrij ter 
beschikking staande algemene reserve van € 154.347, bestemmingsreserves ten bedrage van             
€ 409.332 en bestemmingsfondsen voor een bedrag van € 162.027. De solvabiliteitsratio (eigen 
vermogen/totale vermogen) bedraagt 60%. Dit is een verdere verbetering ten opzichte van vorig jaar 
(2020: 51%), naast het jaarresultaat mede veroorzaakt door het wegvallen van langlopende schulden 
ter financiering van onroerend goed.  
 
De bestemmingsreserve afschrijvingen wordt gedurende de kunstenplanperiode 2021-2024 
afgebouwd ter dekking van de afschrijvingskosten op de investering in het huistheater uit 2020. 
De bestemmingsreserve continuïteitswaarborg wordt geïntroduceerd en omvat de netto-opbrengst van 
het onroerend goed. De reserve biedt een structurele buffer ter versterking van de kwetsbare 
balansstructuur. 
De bestemmingsreserve egalisatie kunstenplan wordt gevormd ter egalisatie van de 
exploitatieresultaten van het lopende kunstenplan 2021-2024. Het begrote exploitatieresultaat voor het 
lopende kunstenplan is nagenoeg nul, met negatieve begrotingsresultaten in 2022 en 2023. 
Het bestemmingsfonds ministerie OCW RAOCCC is verhoogd met € 107.205 vanwege nog niet 
uitgegeven subsidies uit steunpakketten. 
Aan het bestemmingsfonds Noord-Brabant is € 13.361 toegevoegd. 
 

2.5.4 Eigen inkomsten 

De eigen inkomsten bedroegen in 2021 ruim het dubbele vergeleken met 2020, ze bleven echter wel            
€ 44.631 achter ten opzichte van begroot. 
De verwachte publieksinkomsten konden niet worden gerealiseerd omdat na slechts vier 
voorstellingen onze najaars tournee moest worden beëindigd door COVID maatregelen van de 
overheid. Dit negatieve verschil werd in belangrijke mate gecompenseerd door hogere opbrengsten uit 
samenwerking met onze coproducenten. 
We konden onze sponsorinkomsten in 2021 behouden en ons kostuumatelier kon opnieuw 
opdrachten verwerven voor derde partijen, zoals bijvoorbeeld het ‘Festival Aix-en-Provence’. 
 
Onder private middelen – private fondsen is een bedrag van € 18.000 verantwoord voor een bijdrage 
van het Fonds Podiumkunsten ter ondersteuning van de compositie-opdracht voor ‘Het Lijflied’ aan 
Lucas Wiegerink. 
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De eigen inkomstennorm voor culturele instellingen (totaal eigen inkomsten/totaal structurele 
subsidies) bedroeg in het verleden 23,5%. In 2019 genereerde Opera Zuid nog een eigen 
inkomstenpercentage van 28%. Het jaar 2021 sluit af met een eigen inkomstenpercentage van 10% 
(2020: 7%). COVID omstandigheden maakten het maar beperkt mogelijk om direct in contact te 
treden met het publiek en inkomsten te verwerven voor onze prestaties. 
 

2.5.5 Ondernemerschap 

Om onze draagkracht te versterken en onze zichtbaarheid en maatschappelijke relevantie te 
vergroten zoeken we voortdurend de samenwerking op met andere partijen. Cultureel 
ondernemerschap loopt daarmee als DNA door al onze activiteiten. 
Het beschikbaar stellen van aanvullende middelen door overheden heeft als een katalysator gewerkt 
bij het verder vorm kunnen geven aan ons cultureel ondernemerschap. Door de garantie van deze 
middelen hebben we nog actiever samenwerking kunnen opbouwen op basis van gelijkwaardigheid 
met collega-instellingen in het veld. Dit heeft onder meer geleid tot de ontwikkeling van nieuwe 
educatievoorstellingen en het investeren in een businesscase naar de haalbaarheid van Opera in 
Cinema. We verwachten de businesscase in 2022 verder af te ronden. 
 
De verbeterde bekendheid en relevantie, ook internationaal, heeft ertoe geleid dat ons kostuumatelier 
regelmatig benaderd wordt voor opdrachten voor derde partijen zoals ‘Festival Aix-en-Provence (Fr)’. 
Verder hebben we bijvoorbeeld contact met ‘Zomeropera Alden Biesen (B)’ over de verkoop/verhuur 
van decorstukken.  
 
Voor het afgelopen boekjaar was een kwaliteitsinjectie ten behoeve van fondsenwerving en 
sponsoring gepland. Het spreekt voor zich dat we dit binnen de huidige tijdgeest niet konden 
realiseren. 
 

2.5.6 Risicoparagraaf 

In eerdere jaarrekeningen hebben we ruim aandacht besteed aan het pallet van maatregelen dat 
voorhanden is in geval van tegenvallende inkomsten. Ook in 2021 hebben we kunnen steunen op 
onze interne risicobeheersingsmaatregelen om de artistieke en financiële gevolgen van de COVID 
beperkingen het hoofd te kunnen bieden. De medewerkers hebben het voortdurend wijzigen van 
artistiek perspectief wel als zeer belastend en frustrerend ervaren. Dit werd nog versterkt door de 
steunpakketten door overheden die de verwachtingspatronen over activiteiten alleen maar versterkten 
terwijl de mogelijkheden om naar buiten te treden minimaal waren en de inspanningen om binnen de 
beperkingen te produceren onevenredig hoog. In de toekomst zullen we scherper moeten letten op 
het management van de verwachtingen en doelstellingen van aanvullende activiteiten. 
 
De COVID omstandigheden hebben ook de nodige sporen achter gelaten in onze directe externe 
omgeving: 

• We stellen vast dat de culturele arbeidsmarkt kleiner is geworden; freelancemedewerkers en 
Zzp’ers zijn niet meer beschikbaar voor werk in de culturele sector omdat ze meer 
bestaanszekerheid elders hebben verworven. 

• We zien de afzetmarkt bij theaters kleiner worden en druk ontstaan op de uitkoopsommen; 
theaters worden geconfronteerd met een stuwmeer aan producties die allemaal 
geprogrammeerd willen worden. Vanuit hun eigen financiële perspectief is opera een dure 
voorstelling en zijn er voldoende commerciëlere alternatieven. 

• Er bestaat grote onzekerheid of het publiek de weg naar de theaters weer gaat vinden: 
COVID gaat niet meer weg en blijft bedreigend voor ons overwegend oudere publiek 
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Andere risicofactoren die voor ons van toepassing zijn: 

• Sterk oplopende energiekosten die met name in de steeds intensiever gebruikte Studio zwaar 
doorweegt. 

• Ventilatie blijft essentieel als arbeidsvoorwaarde voor productieactiviteiten in de Studio. De 
huidige, tijdelijk gehuurde, voorziening voor ventilatie is duur in gebruik en zeer belastend 
voor het energieverbruik. We zijn in gesprek met de gemeente Maastricht over de installatie 
van permanente, energie-efficiënte systemen. 

• We hebben voor de COVID uitbraak de eerste stappen gezet op het gebied van 
maatschappelijke nevenactiviteiten. Dit hebben we de laatste twee jaar nauwelijks op kunnen 
pakken en door ontwikkelen. We hebben nog geen verwachting hoe dit in de korte toekomst 
gaat evolueren. 

 

2.5.7 Nadere verantwoording aanvullende subsidie RAOCCC 

 
Het ministerie OCW heeft in het Handboek verantwoording cultuursubsidies instellingen 2021-2024 
om aanvullende toelichting gevraagd indien aanvullende subsidie is ontvangen op grond van de 
regeling ‘Regeling Aanvullende Ondersteuning Culturele en Creatieve sector COVID-19’ (RAOCCC). 
Deze toelichting is op Opera Zuid van toepassing. De aanvullende subsidie RAOCCC is in de 
jaarrekening verantwoord onder de post ‘incidentele publieke subsidies’. 
 
Incidentele publieke subsidies 
 
In de loop van het boekjaar 2021 heeft Opera Zuid van diverse overheden incidentele publieke 
subsidies ontvangen. Zie onderstaande tabel. 
 

 
 
 
In totaal werd € 215.100 ontvangen vanuit COVID-19 ondersteuning.  
 
Van de gemeente Maastricht en de provincie Limburg ontvingen we een bedrag van € 16.600 ter 
ondersteuning van het sociaal-maatschappelijke project Buurtopera Malpertuis. 
Van de gemeente Maastricht ontvingen we tevens ter ondersteuning van de culturele sector uit hoofde 
van Spoor 3 € 15.000 en uit hoofde van Spoor 4 € 40.000. 
Spoor 3 betreft cofinanciering bij het corona-proof inrichten van de locatie, i.c. onze studio. Deze 
tegemoetkoming werd gebruikt ter compensatie van de extra kosten voor installatie van tijdelijke 
ventilatie-inrichting en is verwerkt in de reguliere exploitatie. 
Spoor 4 omvatte subsidie voor activiteiten die voldeden aan onderstaande voorwaarden: 

o Experimenten met nieuwe vormen van productie en presentatie: verdienmodellen en 
publieksbenadering; 

o Stimuleren van opdrachtgeverschap aan zelfstandige makers; 

Incidentele publieke subsidies 2021 TOTAAL

COVID-19 Anders

Ministerie OCW RAOCCC - 2e steunpakket 116.200         116.200         

Ministerie OCW RAOCCC - 4e steunpakket 43.900           43.900           

Provincie Limburg - BuurtOpera Malpertuis 4.600             4.600             

Gemeente Maastricht - Spoor 3 15.000           15.000           

Gemeente Maastricht - Spoor 4 40.000           40.000           

Gemeente Maastricht - BuurtOpera Malpertuis 12.000           12.000           

TOTAAL 215.100         16.600           231.700         

Bestemming
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o Actief betrekken (coproductie) van de amateurkunsten en/of de 
kunst(vak)opleidingen; 

o Inzetten op innovatie en professionalisering door samenwerking: tussen 
gezelschappen, instellingen en makers, tussen sectoren, tussen regio’s. 

Opera Zuid heeft Spoor 4 vormgegeven door de introductie van de Werktheaters. Voor inhoudelijke 
duiding van de werktheaters, zie 2.2.3. Werktheater Opera Zuid. 
 
Ook uit de middelen van de steunpakketten RAOCCC zijn nieuwe, specifieke activiteiten ontwikkeld. 
Speerpunten hierbij waren  

• Ondersteuning van de individuele makers en creatieven; 
• Ontwikkelen van (digitale) alternatieven voor voorstellingen, tentoonstellingen en producties; 
• Contact blijven zoeken met het publiek.  

 
Verbijzondering inkomsten/uitgaven: reguliere exploitatie versus steunmaatregelen 
 
Om de steunpakketten zichtbaar te maken in de exploitatie onderscheiden we 3 stromen: de reguliere 
exploitatie op basis van de begroting 2021, de exploitatie van de OCW RAOCCC-steunpakketten en 
de exploitatie van Spoor 4 gemeente Maastricht. Over de exploitatie Spoor 4 is separaat 
gerapporteerd aan de gemeente Maastricht. 
 
Exploitatieoverzicht 2021: 
 

 

Begroot Realisatie Reguliere RAOCCC Spoor 4

 BATEN 2021 2021 Exploitatie Exploitatie Exploitatie

Eigen Inkomsten € €

Publieksinkomsten binnenland 202.766           86.991          68.362         16.580         2.049            

Recette -                    1.154            -                605               549               

Uitkoop -                    85.838          68.362         15.975         1.500            

Totale Publieksinkomsten 202.766           86.991          68.362         16.580         2.049            

Sponsorinkomsten 18.500             14.952          14.952         -                -                

Vergoedingen Coproducent 40.000             104.165       91.855         12.311         -                

Totaal Overige Directe Inkomsten 58.500             119.117       106.807       12.311         -                

Totaal Directe Inkomsten 261.266           206.109       175.169       28.891         2.049            

Indirecte Inkomsten 15.300             29.014          29.014         -                -                

Private middelen - particulieren incl. Vriendenveren 6.000                4.813            4.813            -                -                

Private middelen - private fondsen 20.000             18.000          18.000         -                -                

Totale bijdragen uit private middelen 26.000             22.813          22.813         -                -                

Totaal eigen inkomsten 302.566           257.935       226.996       28.891         2.049            

Subsidies

Totaal structurele subsidie 2.516.565        2.551.527    2.551.527    -                -                

Incidentele publieke subsidies 10.000             231.700       31.600         160.100       40.000         

Totale subsidies 2.526.565        2.783.227    2.583.127    160.100       40.000         

(A) TOTALE BATEN 2.829.131 3.041.162 2.810.123 188.991 42.049

ACTIVITEITENLASTEN 

Totaal personele lasten (1): 916.265           814.563       729.150       48.522         36.891         

Voorbereidingskosten (2): 105.840           49.676          34.476         15.008         192               

Uitvoeringskosten (3): 125.195           343.254       317.319       17.679         8.257            

Totaal materiële lasten 231.035           392.930       351.795       32.687         8.449            

Marketing & educatie (4:) 60.000             92.107          85.961         577               5.569            

Subtotaal activiteitenlasten productie 1.207.300        1.299.600    1.166.905    81.786         50.909         

Toegerekend personeel uit beheerslasten 286.314           462.797       462.797       -                -                

Vrije ruimte 50.000             -                -                -                -                

(B) TOTAAL ACTIVITEITENLASTEN 1.543.614        1.762.397    1.629.702    81.786         50.909         

(C) TOTAAL BEHEERLASTEN 1.216.838        1.055.891    1.055.891    -                -                

TOTAAL KOSTEN 2.760.452        2.818.288    2.685.593    81.786         50.909         

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 68.679 222.874 124.530 107.205 (8.860)

(D) Rente Rabobank -                    1.690            1.690            -                -                

(E) Exploitatieresultaat uit gewone bedrijfsvoering 68.678 221.184 122.840 107.205 (8.860)

(F) Incidentele boekwinst pand Coxstraat 208.832       

TOTAAL RESULTAAT 68.678             430.016       122.840       107.205       (8.860)          
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Het exploitatieoverzicht uit gewone bedrijfsuitoefening (E) ad € 221.184 valt uiteen in reguliere 
exploitatie (€ 122.840), OCW-RAOCCC (€ 107.205) en Spoor 4 (-/- € 8.860). 
 
 
Reguliere exploitatie Opera Zuid 
 
Voor de reguliere exploitatie was voor boekjaar 2021 een positief saldo van € 68.678 begroot in het 
kader van de meerjarenbegroting 2021-2024. Het resultaat van € 122.840 was € 54.162 hoger dan 
begroot. 
De opbrengsten in 2021 bleven slechts licht achter bij begroot (-/- € 19.000). Weliswaar vielen de 
publieksinkomsten terug naar 1/3, dit werd voor een groot deel gecompenseerd door hogere 
opbrengsten uit coproductie samenwerking L’elisir d’amore en hogere incidentele subsidies. We 
noemen de projectsubsidies van gemeente Maastricht en provincie Limburg voor het sociaal-
maatschappelijke project Buurtopera Malpertuis en de ondersteuning door de gemeente Maastricht 
voor de COVID-proof inrichting van de studio. 
We zijn blij dat de bijdragen uit private middelen redelijk op niveau zijn gebleven. 
Aan de kostenkant werd € 75.000 bespaard. De personele lasten van de activiteiten (inhuur) waren 
lager met name door de kleinschalige inrichting van de voorjaarsvoorstelling (die hierdoor wel volledig 
geproduceerd kon worden). We hechten eraan op te merken dat de contracten van casts & crews 
voor 100% zijn uitbetaald, ook ingeval van uitvallen van voorbereidingstijd en/of voorstellingen. De 
materiële lasten waren aanmerkelijk hoger. De voorbereidingskosten vielen lager uit door wegvallen 
van tournees (zaalhuur en transportkosten), de uitvoeringskosten daarentegen waren beduiden hoger: 
beide grote producties hebben we volledig laten filmen en regisseren door de crew van NEP 
(meerkosten € 140.000). Hiervoor werden ook hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van het decor; de 
kosten hiervoor zijn nagenoeg verdubbeld. De hogere kosten voor kap & grime hingen ook samen met 
de eisen van de filmset. 
De beheerlasten waren in 2021 beduidend lager dan begroot (-/- € 160.000). Dit werd voor een 
belangrijk deel veroorzaakt door hogere toerekening van personeelslasten aan de producties. De 
voortdurende artistieke en productionele aanpassingen aan de COVID-omstandigheden en extra 
activiteiten uit hoofde van steunpakketten vroegen veel van de personele inzet. Het intensieve gebruik 
van de eigen repetitieruimte in combinatie met de inhuur van een ventilatiesysteem leidde tot fors 
hogere energielasten. 
Per saldo is Opera Zuid trots dat ze dit resultaat hebben kunnen bereiken ondanks het wegvallen van 
een belangrijk deel van publieksinkomsten. 
 
Steunpakketten OCW – RAOCCC 
 
Van het Ministerie OCW ontvingen we in 2021 € 160.100 uit de steunpakketten RAOCCC. Hiervan 
werd € 81.786 besteed aan nieuwe activiteiten. Uit deze kleinschalige projecten kon nog € 28.819 aan 
eigen (publieks)inkomsten en coproductievergoedingen gegenereerd worden. Wanneer we de 
opbrengsten toevoegen aan de RAOCCC-exploitatie resteert een bedrag van     € 107.205 aan niet 
bestede middelen RAOCCC. 
Ten tijde van toekenning van het 2e steunpakket door Ministerie OCW in februari 2021 waren de 
theaters gesloten en waren de vooruitzichten voor de culturele sector zeer slecht. De beperking van 
de verdienmogelijkheden verlamde de gehele sector. Gelet op de kwetsbare financiële situatie kon 
Opera Zuid uit eigen middelen ook geen activiteiten ontwikkelen. Door toekenning van de steun bleek 
dit wel mogelijk. De gelden uit de steunpakketten hebben we als een katalysator laten functioneren en 
hebben zichzelf deels terugverdiend middels de publieksinkomsten en coproductievergoedingen. 
Vanuit de eigen middelen hadden deze initiatieven niet ontwikkeld kunnen worden.  
Gelet op de voortdurende onzekerheid over de virusontwikkeling, de onzekerheid over de terugkeer 
van ons publiek naar het theater, de commerciëlere programmering bij de theaters en de druk op de 
uitkoopsommen zullen we het niet bestede deel van de steun als buffer toevoegen aan het reeds 
bestaande bestemmingsfonds OCW RAOCCC. 
Voor een overzicht van de activiteiten uit het steunpakket, zie onderstaand overzicht. Voor een 
inhoudelijke toelichting op de activiteiten zie jaarverslag 2021. 
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Steunpakketten gemeente Maastricht – Spoor 4 
 
Uit de gelden van Spoor 4 zijn de werktheaters gefinancierd en heeft een investering in de digitale 
infrastructuur plaatsgevonden. De investering is niet zichtbaar in de exploitatie, echter wel 
verantwoord aan de gemeente Maastricht. Per saldo is in de exploitatie van de werktheaters        € 
8.860 meer besteed dan gesubsidieerd. 
 
 
Exploitatie op projectbasis 
 
De exploitatie van 2021 is opgebouwd uit onderstaande projecten. De inhoudelijke beschrijving van de 
belangrijkste projecten vindt u terug in het jaarverslag. 
 

 
 
 
Aanvullende informatie 
 

• Op Opera Zuid is geen kostenreductie van toepassing geweest in het kader van corona, 
zoals bijvoorbeeld huur. 

 

• Opera Zuid heeft in 2021 geen gebruik gemaakt van generieke steunmaatregelen van de 
ministeries van Sociale Zaken en Economische Zaken. 
 

 
 
 
 

 

ACTIVITEITEN OPERA ZUID 2021

Nr. Naam Soort activiteit Kosten Opbrengsten Resultaat

Reguliere exploitatie: 

01-2021 L'elisir d'amore Grote Zaalproductie 377.433       94.268         (283.166)     

02-2021 Grote Zaalproductie 729.234       69.163         (660.071)     

10/11-2021 BuurtOpera Malpertuis Participatie 26.548         16.600         (9.948)         

17-2021 Overig Diversen 33.694         18.000         (15.694)       

18-2021 Opbrengst Atelier Diversen -              22.344         22.344        

Totaal reguliere exploitatie 1.166.910    220.375       (946.535)     

Spoor 4 Subsidie werktheater 40.000         40.000        

03-2021 Jedermann Werktheater 16.500         -               (16.500)       

04-2021 Le Cabaret du Faune Werktheater 14.743         -               (14.743)       

05-2021 Parallax Werktheater 15.961         1.500           (14.461)       

15-2021 Anderhoofd Werktheater 3.705           549              (3.156)         

Totaal Spoor 4 50.909         42.049         (8.860)         

OCW-RAOCCC Subsidie RAOCCC -              160.100       160.100      

07-2021 GOUD! - toer Jeugd & educatie 16.491         12.311         (4.180)         

08-2021 Lied voor de Maan Jeugd & educatie 22.527         14.430         (8.097)         

09-2021 Lijflied Jeugd & educatie 7.000           -               (7.000)         

12-2021 La Voix streaming Extra 12.798         -               (12.798)       

13-2021 Playing New York Extra 5.000           -               (5.000)         

14-2021 Laagtij Extra 2.000           -               (2.000)         

16-2021 Frankenstein Extra 7.075           -               (7.075)         

19-2021 MTOTO Extra 3.440           -               (3.440)         

20-2021 Museumnacht Extra 5.450           2.150           (3.300)         

Totaal OCW-RAOCCC 81.781         188.991       107.210      

Totaal  exploitatie 1.299.600    451.414       (848.185)     

Roméo et Julliette
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3. Jaarrekening 2021 

 

3.1 Balans per 31 december 2021 
                

  
 
 
 

 
 
 

 
 
  

ACTIVA

€ € € €

Vaste activa

Materiële vaste activa   

Gebouwen en terreinen 0 48.143

      31 december 2021       31 december 2020

Vaste bedrijfsmiddelen 286.618 263.472

286.618 311.615

Totaal vaste activa 286.618 311.615

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren 244.501 47.920

Belastingen en sociale verzekeringen 67.807 62.885

Overige vorderingen en overlopende activa 78.990 59.574

391.297 170.379

Liquide middelen 539.182 100.875

Totaal vlottende activa 930.479 271.254

TOTAAL ACTIVA 1.217.097 582.869

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve 154.347 75.005

Bestemmingsreserve afschrijvingen 131.822 178.347

Bestemmingsreserve continuiteitswaarborg 208.832 0

Bestemmingsreserve egalisatie kunstenplan 21-24 68.678 0

Bestemmingsfonds ministerie OCW RAOCCC 148.666 41.461

Bestemmingsfonds provincie Noord-Brabant 13.361 878

725.706 295.691

Langlopende schulden

Hypothecaire lening 0 69.915

0 69.915

Kortlopende schulden   

Crediteuren 214.342 34.325

Belastingen en sociale premies 46.342 40.854

Overige schulden en overlopende passiva 230.708 142.084

491.391 217.263

TOTAAL PASSIVA 1.217.097 582.869



Stichting Opera Zuid Jaarverslag en jaarrekening 2021  67 

3.2 Categoriale exploitatierekening 2021 
 
 
 

 

  Huidig boekjaar   Begroting   Vorig boekjaar 

            

Eigen Inkomsten €   €   € 

Publieksinkomsten binnenland  86.991   202.766   0 

Recette 1.154   0   0 

Uitkoop 85.838   0   0 

Partage 0   0   0 

Overige publieksinkomsten 0   0   0 

Publieksinkomsten buitenland 0   0   0 

Totale Publieksinkomsten  86.991   202.766   0 

Sponsorinkomsten 14.952   18.500   15.791 

Vergoedingen Coproducent 104.165   40.000   31.109 

Overige Directe Inkomsten 0  0  491 

Totaal Overige Directe Inkomsten 119.117   58.500   47.391 

Totaal Directe Inkomsten 206.109   261.266   47.391 

Indirecte Inkomsten 29.014   15.300   71.597 

Private middelen - particulieren incl. Vriendenvereniging 4.813   6.000   5.068 

Private middelen - bedrijven 0   0   0 

Private middelen - private fondsen 18.000   20.000   0 

Private middelen - goede doelen loterijen 0   0   0 

Totale bijdragen uit private middelen  22.813   26.000   5.068 

Totaal eigen inkomsten  257.935   302.566   124.056 

Baten in natura 0   0   0 

Subsidies         
Totaal structureel OCW 1.702.962   1.668.000   1.140.257 

Totaal structureel Provincie  756.511   756.511   668.830 

Totaal structureel Gemeente 92.054   92.054   92.054 

Totaal structureel publieke subsidie overig 0   0   0 

Totaal structurele subsidie 2.551.527   2.516.565   1.901.141 

Incidentele publieke subsidies 231.700   10.000   242.000 

Totale subsidies 2.783.227   2.526.565   2.143.141 

            

TOTALE BATEN 3.041.162   2.829.131   2.267.197 
 
 

        

Lasten Huidig boekjaar   Begroting   Vorig boekjaar 

            

Beheerlasten personeel 609.708   822.731   554.325 

Beheerlasten materieel 446.183   394.107   311.474 

Totaal beheerlasten 1.055.891   1.216.838   865.799 

Activiteitenlasten personeel 1.277.360   1.202.579   883.623 

Activiteitenlasten materieel  485.037   341.035   295.047 

Totaal activiteitenlasten 1.762.397   1.543.614   1.178.670 

TOTALE LASTEN 2.818.288   2.760.452   2.044.469 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 222.874  68.678  222.728 

Rentebaten/lasten -1.690  0  -2.920 

Bijzondere baten/lasten 208.832  0  0 

EXPLOITATIERESULTAAT 430.016   68.678   219.808 
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3.3 Kasstroomoverzicht 2021 
 

 
 
          2021   2020 

                

I Kasstroom uit operationele activiteiten         

                

Exploitatieresultaat     430.016   219.808 

                

Afschrijving materiële vaste activa   88.571   46.668 

Mutatie reserveringen     0   0 

                

Brutokasstroom uit operationele activiteiten   518.587   266.476 

                

Mutatie vorderingen     -220.918   238.206 

Mutatie kortlopende schulden     274.127   -295.702 

                

Nettokasstroom uit operationele activiteiten 571.795   208.980 

                

                

II Kasstroom uit investeringsactiviteiten         

                

Netto - investeringen in materiële vaste activa -110.964   -206.071 

Desinvesteringen in materiële vaste activa   -47.391   0 

                

Kasstroom uit investeringsactiviteiten   -63.573   -206.071 

                

                

III Kasstroom uit financieringsactiviteiten         

                

Ontvangsten uit langlopende schulden   0   0 

Aflossing uit langlopende schulden   -69.915   -2.037 

                

Kasstroom uit financieringsactiviteiten   -69.915   -2.037 

                

Mutatie liquide middelen (I-II+III)   438.307   872 

                

Liquide middelen einde boekjaar   539.182   100.875 

Liquide middelen begin boekjaar   100.875   100.003 

                

Mutatie liquide middelen     438.307   872 
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3.4 Grondslagen voor de Jaarrekening  
 

 

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld en ingericht in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW en Richtlijn 640 

Organisaties zonder winststreven, die is uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Tevens is rekening 

gehouden met de voorschriften volgens het Handboek verantwoording Cultuursubsidies Instellingen 2021-2024 

(hierna Handboek OCW). 

 

Beleidsregels toepassing Wet Normering Topinkomens (WNT) 

De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) is met ingang van 1 

januari 2013 van kracht. 

 

Vreemde valuta 

De jaarrekening is opgesteld in euro’s; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta van de stichting. 

 

Vergelijkende cijfers 

De cijfers voor 2020 zijn waar nodig geherrubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA  

 

Materiële vaste activa 

Het bedrijfsgebouw wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare 

kosten, verminderd met de lineaire berekende afschrijvingen op basis van de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden 

verwacht.  

 

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct 

toerekenbare kosten, verminderd met de lineair berekende afschrijvingen op basis van de geschatte toekomstige 

gebruiksduur. De afschrijvingslasten komen ten laste van de exploitatierekening. Er wordt rekening gehouden 

met bijzondere waardeverminderingen; dit is het geval als de boekwaarde van het actief (of van de kasstroom 

genererende eenheid waartoe het behoort) hoger is dan de realiseerbare waarde ervan. 

 

Waardeverminderingen van vaste activa 

De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere 

waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare 

waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief 

te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe het actief 

behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de 

realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. 

 

Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer 

bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld 

dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn 

verantwoord. 

 

Vorderingen 

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de 
transactiekosten. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. 
Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 

Liquide middelen 

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 

maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder 

kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van de stichting wordt ingedeeld in verschillende reserves. 

 

Algemene reserve 

Dit betreft dat deel van het eigen vermogen waar geen specifieke besteding aan is gegeven door derden of de 

directie. 

 

Bestemmingsreserves 

Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves is door de directie van de stichting onder goedkeuring van de 

Raad van Toezicht een in de jaarrekening omschreven bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het 

verlengde van de doelstelling van de stichting. 

 

Bestemmingsfonds 

Aan deze van het vermogen afgezonderde reserves zijn op voorschrift van het ministerie van OCW, provincie 

Limburg, provincie Noord-Brabant en de gemeente Maastricht een in de jaarrekening omschreven 

bestedingsmogelijkheid gegeven. Deze ligt in het verlengde van de doelstelling van de stichting. 

 

Schulden 

Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na 
eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost. 
 

 

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING 

 

Algemeen 

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen het totaal der baten en het totaal der lasten. De 

baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Baten die worden ontvangen in de vorm van 

zaken of diensten worden gewaardeerd tegen de reële waarde, voor zover deze bepaalbaar is. In dat geval 

worden zodanige baten in de staat van baten en lasten verantwoord. 

Lasten worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. Aanschaffingen voor decors, kostuums, rekwisieten, 

belichtingsmateriaal voor de eigen programmering worden verantwoord in het jaar dat de voorstelling wordt 

opgevoerd. 

 

Subsidies 

De structurele subsidies die worden ontvangen ten behoeve van de exploitatie van voortdurende activiteiten 

worden als baten verantwoord in de exploitatierekening in het jaar waar de toekenning voor geldt. De subsidies 

worden verantwoord als het aannemelijk is dat deze worden ontvangen en Stichting Opera Zuid de condities voor 

ontvangst kan aantonen. 

 

Sponsorbijdragen 

Bijdragen van sponsoren worden verantwoord in het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft. 

 

Giften 

Giften van een zaak in natura worden gewaardeerd tegen de reële waarde in Nederland. Giften bestaande uit 

diensten worden in het algemeen niet financieel verantwoord, tenzij dit op geld waardeerbare diensten van 

bedrijven betreft. 

 

De niet-financiële bijdrage die door vrijwilligers wordt geleverd, wordt niet in de staat van baten en lasten  

verantwoord. 

 

Afschrijvingen 

Materiele vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte 

toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven. 

Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige 

afschrijvingen aangepast. 

 

 

 

 



Stichting Opera Zuid Jaarverslag en jaarrekening 2021  71 

Rentebaten en rentelasten 

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de 

betreffende activa en passiva.  

 

 

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT 

 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht 

bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de 

kasstroom uit operationele activiteiten. Transacties waarbij geen instroom of uitstroom van kasmiddelen 

plaatsvindt, waaronder financiële leasing, zijn niet in het kasstroomoverzicht opgenomen. 
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3.5 Toelichting balans per 31 december 2021 
 

 
 

ACTIVA

Materiële vaste activa 

De materiële vaste activa zijn als volgt te specificeren:

Gebouwen Inventaris en Vaste bedrijfs- Totaal

en terreinen inrichting middelen

 € € € €

Stand per 1 januari 2021    

Verkrijgingsprijzen 120.354 12.746 404.033 537.133

Cumulatieve afschrijvingen 72.211 12.746 140.559 225.516

Boekwaarden 48.143 0 263.475 311.618

Mutaties

Investeringen 0 0 110.964 110.964

Desinvesteringen -120.354 0 0 -120.354

Afschrijvingen -752 0 -87.819 -88.571

Cumulatieve afschrijvingen desinvesteringen 72.963 0 0 72.963

-48.143 0 23.144 -24.998

Stand per 31 december 2021

Verkrijgingsprijzen 0 12.746 514.997 527.743

Cumulatieve afschrijvingen 0 12.746 228.378 241.124

Boekwaarden 0 0 286.618 286.618

Afschrijvingspercentages 2,5% 20% 20-33%

Per balansdatum is er geen indicatie dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig is. 

Kostuums, decors en rekwisieten van 3 producties liggen opgeslagen in een gehuurde locatie, deze worden niet gewaardeerd.

Vorderingen

Debiteuren 31-12-21 31-12-20
 € €

Debiteuren 244.501 47.920

Voorziening dubieuze debiteuren 0 0

Saldo debiteuren 244.501 47.920

Dit betreft voor het grootste deel uitgevoerde werkzaamheden voor derden.

Geen van deze bedragen heeft een looptijd van langer dan een jaar. 

Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-21 31-12-20

€ €

Omzetbelasting 67.807 62.836

Pensioenen 0 48

67.807 62.884

Overige vorderingen en overlopende activa 31-12-21 31-12-20

€ €

Waarborgsommen 1.195 1.195

Nog te ontvangen bedragen 11.090 8.279

Vooruitbetaalde kosten 66.705 50.100

78.990 59.574

Liquide middelen 

De liquide middelen per 31 december 2021 zijn als volgt te specificeren:

31-12-21 31-12-20

€ €

Kas 908 814

Rabobank 535.702 97.488

ING Bank NV 2.573 2.573

539.182 100.875

De liquide middelen zijn vrij ter beschikking van de stichting.

Met de verkoop van het registergoed aan de Coxstraat te Maastricht is de kredietfacilitiet van € 20.000 bij de

Rabobank komen te vervallen.
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PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve laat het volgende verloop zien:

31-12-21 31-12-20

€ €

Saldo primo 75.004 75.005

Resultaat lopend boekjaar c.q. voorgaand jaar 430.016 219.808

Onttrekking/dotatie, van/naar Bestemmingsreserve afschrijving huistheater 46.525 -178.347

Onttrekking, naar Bestemmingsreserve continuïteitswaarborg -208.832 0

Onttrekking, naar Bestemmingsreserve egalisatie kunstenplan -68.678 0

Dotatie, van bestemmingsfonds provincie Noord-Brabant 2017-2020 878 0

274.913 116.466

Onttrekking, naar Bestemmingfonds OC&W RAOCCC -107.205 -41.461

Onttrekking, naar Bestemmingfonds Noord-Brabant -13.361 0

Saldo ultimo 154.347 75.004

Bestemmingsreserve afschrijving huistheater 31-12-21 31-12-20

€ €

Saldo primo 178.347 0

Dotatie, ten laste van bestemmingsfonds OCW 0 178.347

Onttrekking, ten gunste van algemene reserve -46.525 0

Saldo ultimo 131.822 178.347

Ten behoeve van de financiering van de afschrijvingen op investering huistheater in de periode 2021 tot en met 2024 

wordt uit de resultaatbestemming een bestemmingsreserve aangehouden ten bedrage van € 178.437.

Onttrekking van de bestemmingreserve vindt plaats overeenkomstig het afschrijvingsplan van toepassing op de investering

in het huistheater. Ultimo kunstenplan 2021-2024 bedraagt deze reserve nihil.

Bestemmingsreserve continuïteitswaarborg 31-12-21 31-12-20

€ €

Saldo primo 0 0

Dotatie, ten laste van algemene reserve 208.832 0

Onttrekking, ten gunste van algemene reserve 0 0

Saldo ultimo 208.832 0

Ten behoeve van de waarborging van de continuïteit van de organisatie is besloten tot de vorming van een

reserve. De reserve is bedoeld voor het opvangen van financiële risico'sdie  buiten de reguliere 

bedrijfsvoering vallen. De reserve mag maximaal 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie bedragen 

(2021: maximaal € 1.586.371) conform richtlijn brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

Bestemmingsreserve egalisatie kunstenplan  2021 - 2024 31-12-21 31-12-20

€ €

Saldo primo 0 0

Dotatie, ten laste van algemene reserve 68.678 0

Onttrekking, ten gunste van algemene reserve 0 0

Saldo ultimo 68.678 0

De lange termijnbegroting kunstenplan 2021-2024 is sluitend. Voor de jaren 2021-2024 fluctueren de begrotingsresultaten

met positieve saldi in 2021 en 2024. Voor 2022 en 2023 zijn negatieve saldi voorzien.

Het begrote resultaat voor 2021 wordt uitsluitend aangewend ter compensatie van toekomstige negatieve saldi.

Ultimo kunstenplan 2021-2024 bedraagt deze reserve nihil.

Bestemmingsfondsen

De Minister van OCW heeft in de februari-circulaire van 25 februari 2021 bepaald dat de Regeling op het specifieke cultuurbeleid 

art. 2.16  van toepassing is op het niet-besteed deel van de subsidie uit hoofde van de Regeling aanvullende ondersteuning

culturele en creatieve sector COVID-19 (RAOCCC).

Conform de richtlijnen van de provincie Noord-Brabant wordt een egalisatiereserve gevormd in de zin van art. 4:72 van de Awb.

Deze reserve bedraagt maximaal 10% van de verleende subsidie voor het betreffende boekjaar, met een maximum van 10% 

van het totaal verleende subsidiebedrag bij vaststelling van de subsidie. 
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Bestemmingsfonds OCW-RAOCCC 31-12-21 31-12-20

€ €

Saldo primo 41.461 0

Dotatie, ten laste van algemene reserve 107.205 41.461

Onttrekking, ten gunste van algemene reserve 0 0

Saldo ultimo 148.666 41.461

Bestemmingsfondsen Subsidie 2021 Aandeel Toerekening Toevoeging Saldo 2020 Saldo 2021

Resultaat Algemene

Reserve

1.702.962 56% 0 0 -                     0

Provincie Limburg structureel 400.000 13% 0 0 -                     0

Provincie N-Brabant structureel 356.511 12% 13.361 -878 878 13.361

Gemeente Maastricht structureel 92.054 3% 0 0 -                     0

Totale structurele subsidie 2.551.527 84% 13.361 -878 878 13.361

Ministerie OCW structureel

Totale baten 3.041.162

Resultaat reguliere bedrijsuitoefening 113.979

Langlopende schulden 2021 2020

€ €

Hypothecaire lening Rabobank

Hoofdsom per 1 januari 77.000 77.000

Cumulatieve aflossingen per 1 januari 5.049 3.092

Restant hoofdsom per 1 januari 71.951 73.908

Opgenomen in boekjaar 0 0

Aflossingen in boekjaar 71.951 1.957

Restant hoofdsom per 31 december 0 71.951

Kortlopende deel per 31 december 0 2.036

Langlopend deel per 31december 0 69.916

Na de verkoop van het registergoed aan de Coxstraat te Maastricht is de hypothecaire leninig volledig afgelost.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. 31-12-21 31-12-20

€ €

Crediteuren 214.342 34.325

Belastingen en sociale verzekeringen 31-12-21 31-12-19

€ €

Loonheffing 46.342 40.854

Overige schulden en overlopende passiva 31-12-21 31-12-20

€ €

Nog te betalen kosten 147.795 85.047

Vooruitontvangen bedragen 36.540 18.500

Reservering vakantiegeld en vakantiedagen 46.372 36.501

Aflossing hypotheek Rabobank 0 2.036

230.708 142.084
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Operational leasing

Gedurende het boekjaar 2021 heeft de stichting € 8.776 aan leasebetalingen verantwoord in de exploitatierekening. 

Het betreft operational leasing van een kopieerapparaat.

Het leasecontract is 28 november 2018 aangegaan voor 72 maanden. Er resteert derhalve nog een looptijd van 35 maanden.

Huur

Er bestaan huurverplichtingen betreffende het pand aan het Malpertuisplein te Maastricht (contract loopt tot 1 juni 2024) 

en de opslagruimte aan de Francois de Veijestraat te Maastricht (looptijd contract tot 1 augustus 2022). 

Het contract voor de huur van het pand François de Veijestraat is opgezegd.

Overzicht verplichtingen 31 december 2021

 €

Verplichtingen ≤ 1 jaar 110.792

Verplichtingen > 1 jaar en < 5 jaar 39.293

Verplichtingen ≥ 5 jaar 0

Totaal 150.086

Niet in de balans opgenomen activa

In 2020 zijn subsidies toegekend in verband met de nieuwe kunstenplanperiode 2021-2024. Het Ministerie van OC&W,

de provincies Noord- Brabant en Limburg en de gemeente Maastricht hebben voor de jaren 2021 tot en met 2024

structurele subsidies toegekend. Voor het jaar 2022 is voor een bedrag van € 2.557.927 aan subsidies te verwachten, 

exclusief eventueel nog vast te stellen loon- en prijsbijstellingen.

Voor het boekjaar 2022 heeft het Ministerie van OC&W een vijfde RAOCCC subsidie aangekondigd. 

De aard en omvang hiervan zijn nog niet bekend.

Verstrekte zekerheden

Na verkoop van het pand Coxstraat is de schuld aan de kredietinstelling afgelost. 

Het recht van eerste hypotheek, ten bedrage van € 77.000, is doorgehaald.
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3.6 Toelichting exploitatierekening 2021 
 
Exploitatieresultaat Opera Zuid 
Het exploitatieresultaat voor 2021 bedraagt € 430.016, een verbetering van € 210.208 ten opzichte van 2020 en  

€ 361.338 hoger dan begroot. In het resultaat 2021 is een incidentele bate van € 208.832 opgenomen vanwege 

de opbrengst de verkoop van een onroerend goed. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg              

€ 221.184. 

Het saldo uit gewone bedrijfsuitoefening 2021 kan voor een bedrag van € 107.205 worden toegeschreven aan 

nog niet uitgegeven steunpakketten RAOCCC. Het restantbedrag van € 113.979 vloeit voort als resultaat uit 

eigen reguliere exploitatie. We tekenen hierbij aan dat een positief saldo van € 68.678 reeds was voorzien in het 

kader van de meerjarenbegroting voor het kunstenplan 2021-2024. 

3.6.1. Baten 

De baten van Opera Zuid zijn € 212.031 hoger dan begroot.  

 

  Huidig boekjaar   Begroting   Vorig boekjaar 

            

Eigen Inkomsten €   €   € 

Publieksinkomsten binnenland  86.991   202.766   0 

Recette 1.154   0   0 

Uitkoop 85.838   0   0 

Partage 0   0   0 

Overige publieksinkomsten 0   0   0 

Publieksinkomsten buitenland 0   0   0 

Totale Publieksinkomsten  86.991   202.766   0 

Sponsorinkomsten 14.952   18.500   15.791 

Vergoedingen Coproducent 104.165   40.000   31.109 

Overige Directe Inkomsten 0  0  491 

Totaal Overige Directe Inkomsten 119.117   58.500   47.391 

Totaal Directe Inkomsten 206.109   261.266   47.391 

Indirecte Inkomsten 29.014   15.300   71.597 

Private middelen - particulieren incl. Vriendenvereniging 4.813   6.000   5.068 

Private middelen - bedrijven 0   0   0 

Private middelen - private fondsen 18.000   20.000   0 

Private middelen - goede doelen loterijen 0   0   0 

Totale bijdragen uit private middelen  22.813   26.000   5.068 

Totaal eigen inkomsten  257.935   302.566   124.056 

Baten in natura 0   0   0 

Subsidies         
Totaal structureel OCW 1.702.962   1.668.000   1.140.257 

Totaal structureel Provincie  756.511   756.511   668.830 

Totaal structureel Gemeente 92.054   82.054   92.054 

Totaal structureel publieke subsidie overig 0   10.000   0 

Totaal structurele subsidie 2.551.527   2.516.565   1.901.141 

Incidentele publieke subsidies 231.700   10.000   242.000 

Totale subsidies 2.783.227   2.526.565   2.143.141 

            

TOTALE BATEN 3.041.162   2.829.131   2.267.197 
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Eigen Inkomsten 

 

• De eigen inkomsten bedroegen in totaal € 257.935, een negatief verschil met de begroting van  

€ 44.631. De publieksinkomsten bleven € 115.775 achter bij begroot, maar werden voor een groot deel 

gecompenseerd door hogere opbrengsten uit vergoeding coproducent (€ 64.165). De indirecte 

inkomsten waren hoger dan begroot door het uitvoeren van meer activiteiten voor derde partijen. 

 

Subsidies  

• De structurele subsidie door het Ministerie van OCW bedraagt € 1.668.527 per jaar voor de periode 

2021 t/m 2024. De door het Ministerie van OCW in 2021 uitgekeerde subsidie inclusief indexering voor 

loon- en prijspeilstijging bedroeg € 1.702.962. In 2020 werd € 1.140.257 uitgekeerd. 

• De structurele subsidie door de provincie Limburg bedraagt € 400.000 per jaar voor de periode 2021 

t/m 2024. In het boekjaar 2021 is een bedrag van € 400.000 verantwoord als subsidie Provincie 

Limburg. De structurele subsidie over boekjaar 2020 bedroeg € 318.830. 

• De structurele subsidie door de provincie Noord-Brabant bedraagt € 356.511 per jaar voor de periode 

2021 t/m 2024. In het boekjaar 2021 is een bedrag van € 356.511 verantwoord als subsidie Provincie 

Noord-Brabant. De structurele subsidie over boekjaar 2020 bedroeg € 350.000. 

• De structurele subsidie door de gemeente Maastricht bedraagt € 92.054 per jaar voor de periode 2021 

t/m 2024. In het boekjaar 2021 is een bedrag van € 92.054 verantwoord als subsidie gemeente 

Maastricht De structurele subsidie over boekjaar 2020 bedroeg € 92.054. 

 

Incidentele publieke subsidies 

• Door het Ministerie van OCW zijn in 2021 twee RAOCCC-subsidies verleend.  Het zgn. 2e steunpakket 

omvatte een bedrag van € 116.200. Het 4e steunpakket bedroeg € 43.900. Beide bedragen zijn door het 

ministerie van OCW ambtshalve verleend en verstrekt. In overeenstemming met de richtlijnen van het 

Ministerie OCW is deze subsidie integraal verwerkt als incidentele publieke subsidies.  

• Door de provincie Limburg is in 2021 een projectsubsidie toegekend van € 4.600 ter ondersteuning van 

de verdere ontwikkeling van het project Buurtopera Malpertuis.  

• De gemeente Maastricht heeft in 2021 het tweede deel van de projectsubsidie Buurtopera Malpertuis 

uitgekeerd van € 3.600. In 2020 is een eerste deel van € 8.400 uitgekeerd. Beide bedragen zijn in 2021 

als projectsubsidie verantwoord.  

• Ter ondersteuning van de culturele instellingen heeft de gemeente Maastricht een subsidie toekend uit 

hoofde van Spoor 3 voor een bedrag van € 15.000. Uit hoofde van Spoor 4 werd een bedrag van  

€ 40.000 ontvangen. 

3.6.2. Lasten 

Lasten Huidig boekjaar   Begroting   Vorig boekjaar 

            

Beheerlasten personeel 609.708   822.731   554.325 

Beheerlasten materieel 446.183   394.108   311.474 

Totaal beheerlasten 1.055.891   1.216.839   865.799 

Activiteitenlasten personeel 1.277.360   1.202.579   883.623 

Activiteitenlasten materieel  485.037   341.035   296.047 

Totaal activiteitenlasten 1.762.397   1.543.614   1.179.670 

TOTALE LASTEN 2.818.288   2.760.453   2.045.469 

Saldo uit gewone bedrijfsvoering 222.874  68.678  222.728 

Rentebaten/lasten -1.690  0  -2.920 

Bijzondere baten/lasten 208.832  0  0 

EXPLOITATIERESULTAAT 430.016   68.678   219.808 

 

 

De lasten van Opera Zuid zijn in 2021 in totaal € 57.835 hoger dan begroot. De lasten vallen uiteen in 

beheerlasten en activiteitenlasten. De kosten van het eigen personeel die rechtstreeks betrokken zijn bij de 

producties worden toegerekend aan de activiteitenlasten. 
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Beheerlasten 

 

De beheerlasten lagen € 160.948 lager dan begroot. De personele kosten waren € 213.023 lager door hogere 

toerekening van de kosten van nieuwe medewerkers aan de activiteiten en projecten. De materiële kosten waren 

€ 52.075 hoger dan begroot door met name hogere energielasten en onderhoudskosten aan het pand.  

 

Activiteitenlasten 

 

De activiteitenlasten kwamen € 218.783 hoger uit dan begroot. De personele kosten waren € 74.781 hoger dan 

begroot doordat extra activiteiten werden ontwikkeld vanuit steunpakketten door overheden. Dit verklaart ook de 

hogere materiële kosten (+/+ € 144.002). 

 

Bijzondere baten/lasten 

Onder bijzondere baten is de netto-opbrengst van de verkoop van het pand Coxstraat Maastricht verantwoord. 

De kosten die samenhangen met de verkoop zijn in mindering gebracht op de opbrengst. 

 

Resultaatbestemming 
 
Het resultaat wordt als volgt verwerkt in de jaarrekening: 
 

o Een bedrag van € 208.832 wordt gedoteerd aan de bestemmingsreserve continuïteitswaarborg.  

In 2020 is het bestuursbesluit genomen om het pand in eigendom te vervreemden en de boekwinst te 

oormerken als bestemmingsreserve ter waarborging van de continuïteit.  

o Een bedrag van € 107.205 wordt gedoteerd aan het bestemmingsfonds RAOCCC conform richtlijn art. 

2.16 Regeling op het Specifiek Cultuurbeleid. 

o Het resultaat uit reguliere bedrijfsuitoefening bedraagt € 113.979. Hiervan wordt een bedrag van             

€ 68.678 gedoteerd aan de bestemmingsreserve egalisatie kunstenplanperiode. In de financiële 

prognose voor het kunstenplan 2021-2024 wordt rekening gehouden met jaren van overschot en jaren 

van tekort, afhankelijk van de artistieke planning. In de begroting van 2021 werd rekening gehouden met 

een overschot. Dit overschot loopt af op het einde van kunstenplan. Een bedrag van € 13.361 wordt 

toegevoegd aan het bestemmingsfonds Noord-Brabant. Een bedrag van € 31.940 wordt toegevoegd aan 

de algemene reserve. 
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3.6.3. WNT – verantwoording 

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Stichting Opera Zuid. Het voor Stichting Opera Zuid toepasselijke bezoldigingsmaximum is 
in 2021 € 209.000. Het betreft hier het algemene WNT - maximum.   
      

1. Bezoldiging topfunctionarissen 

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen 
zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond 
van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt. 
 

Gegevens 2021       

bedragen x € 1 W. Koeken R. van Wijk*   

  Intendant - bestuurder Uitvoerend Producent   

Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31/12 1/1- 31/12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,00 1,00   

Gewezen topfunctionaris? nee nee   

Dienstbetrekking? Ja Ja   

Individueel WNT-maximum € 209.000 € 209.000   

        

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen € 112.185 € 85.738   

Beloningen betaalbaar op termijn - -   

Subtotaal € 112.185 € 85.738   

        

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum € 209.000 € 209.000   

        

-/- Onverschuldigd betaald bedrag nvt nvt   

Totaal bezoldiging € 112.185 € 85.738   

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan nvt nvt   

        

Gegevens 2020       

Aanvang en einde functievervulling in 2020 1/1-31/12 01/01-31/12   

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1   

Beloning + belastbare onkostenvergoedingen € 100.080 € 80.674   

Beloningen betaalbaar op termijn - -   

Totaal bezoldiging 2020 € 100.080 € 80.674   

        

* Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk 30-4-2023 in verband met eerdere functie als bestuurder. 

        

1b. Leidinggevend topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12 

N.v.t. 

  

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen 

N.v.t. 
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1.d Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder. 

aam topfunctionaris    
    

          

J.F.M. Heuvelmans    Voorzitter     

A.H. van Dijk    Vice - voorzitter     

G.M.J.M. Stratermans    Penningmeester     

L. L. Langevoort    Lid     

E. Blanksma - van den Heuvel    Lid     

S. Goetgeluk    Lid     

M. Kagenaar    Lid     

          

          

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen   

          

In het boekjaar 2021 zijn geen uitkeringen gedaan aan topfunctionarissen wegens beëindiging dienstverband. 

          

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT     

          

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking 

die in 2021 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.   
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4. Prestatieverantwoording 

 

 

 

7a Online producties

10a Online 1 4.593

Niet schoolgebonden educatieve activiteiten 0 0

Registratie / adaptatie voor TV 1 7.000

Registratie / adaptatie voor online platform 9 40.986

Registratie / adaptatie voor radio 1 70.000

Registratie / adaptatie voor bioscoop 0 0

Overige activiteit 12 2.005 7 2.520 41 82.757

42 83.09323 Totaal overige activiteiten (21+22) 24 120.037 7 2.520

1 336

22 Openbare activiteiten 23 119.991 7 2.520 41 82.757

21 Schoolgebonden activiteiten (po/vo/mbo/ho) 1 46 0 0

20 Aantal unieke bezoekers website 30.399 27.500 25.570

OVERIGE ACTIVITEITEN 
aantal 

activiteiten 

aantal 

deelnemers 

aantal 

activiteiten 

aantal 

deelnemers 

aantal 

activiteiten 

aantal 

deelnemers 

Overige bezoeken: 

19 Bezoeken website totaal 40.361 35.000 32.740

17 Gratis bezoeken 6.133 1.000 462

18 Betaalde bezoeken 2.953 9.350 1.133

15 1.595

Specificatie van bezoeken totaal: aantal bezoeken aantal bezoeken aantal bezoeken 

16 Totaal voorstellingen en bezoeken (11+15) 31 9.086 56 10.350

0 0

15 Schoolgebonden voorstellingen Totaal (12+13+14) 7 922 5 750 2 81

14 Schoolgebonden voorstellingen mbo, ho 0 0 0 0

2 81

13 Schoolgebonden voorstellingen vo 0 0 0 0 0 0

12 Schoolgebonden voorstellingen po 7 922 5 750

3 833

11 Reguliere voorstellingen totaal (8+9+10) 24 8.164 51 9.600 13 1.514

10 Reguliere voorstellingen buitenland 0 0 0 0

8 451

9 Reguliere voorstellingen buiten standplaats 20 2.752 44 7.850 2 230

8 Reguliere voorstellingen standplaats 3 819 7 1.750

7 Producties midden en kleine zaal 1 2 2

VOORSTELLINGEN 
aantal 

voorstellinge

aantal 

bezoeken 

aantal 

voorstellinge

aantal 

bezoeken 

aantal 

voorstellinge

aantal 

bezoeken 

3 0 0

Uitsplitsing totaal producties: 

6 Producties grote zaal 1 2 1

4 Reprise coproductie 1 0 1

5 Totaal producties (1+2+3+4) 5 4 3

3 Reprise eigen productie 0 0 0

PRODUCTIES Aantal Aantal Aantal 

1 Nieuwe eigen producties totaal 1 0 0

MODEL lll Activiteiten & Bereik

HUIDIG BOEKJAAR ACTIVITEITEN PLAN VORIG BOEKJAAR 

2 Nieuwe coproducties totaal 3 4 2
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6. Controleverklaring 

 

 












