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Vrijheid is ook de verbinding tussen de vele voorstellingen 
tijdens deze editie. Zo presenteert de Veenfabriek een muziek-
theatrale versie van dé vrijheidsroman bij uitstek: Moby Dick. 
Het legendarische Théâtre des Bouffes du Nord verbeeldt het 
vrijheidsverlangen in Janáceks opera Katia Kabanova. Het jonge 
makerscollectief van het Kameroperahuis laat zich inspireren 
door Beethovens bevrijdingsopera Fidelio, in de voormalige 
strafgevangenis op de Noordsingel. In Songs of War draait het dan 
weer om het ultieme tegendeel van vrijheid: naast werk van de 
beroemde hedendaagse componist Heiner Goebbels hoort u er 
Il combattimento di Tancredi e Clorinda van Claudio Monteverdi.

Het slotweekend van de Operadagen staat in het teken van nieuw
muziektheater én sterk opkomende talenten. Trends, nieuwe
vragen en antwoorden passeren de revue, tijdens voorstellingen,
debatten, voor- en nabesprekingen. Samen met artiesten uit 
Nederland, België, Duitsland, Frankrijk, Italië en Iran heffen 
we graag met u het glas op de toekomst van opera! Ontdek het 
onverwachte, discover the unexpected!

Namens het festivalteam, 

Guy Coolen, artistiek directeur Operadagen Rotterdam

(R)evolutie – vRijheid

 De naam Operadagen Rotterdam kan voor 
sommigen wat verwarrend zijn, want ons jaarlijks festival 
brengt geen grootschalige opera in de klassieke zin van 
het woord. Ten opzichte van het bestaande Nederlandse 
opera-aanbod nemen we juist een geheel eigen plek in. 
Met verrassende adaptaties van bekende grote titels en met 
spannende projecten op bijzondere locaties in de stad. Of met 
nieuw werk van de grootste jonge talenten van dit moment.

De komende vier festivaledities krijgen vorm in een 
overkoepelende, meerduidige gedachte: (r)evolutie. Hoe ziet 
de toekomst van de opera en muziektheater eruit? Is een 
radicale ommezwaai ophanden, of eerder een geleidelijke 
evolutie? Tegelijkertijd staan we stil bij de huidige 
maatschappelijke omwentelingen. Hoe ziet de toekomst 
van de wereld eruit? En welke rol vervult de opera dan? De 
Operadagen zijn hét moment om deze discussie te voeren.

Elk van de (r)evolutionaire edities volgt een specifieke
thematische koers. Zijn in 2014 en 2015 ‘broederschap’ en
‘gelijkheid’ aan de beurt; dit jaar is het thema ‘vrijheid’, in al
haar facetten. Is vrijheid een vaststaand gegeven van onze
democratie, of eerder een niet-aflatende zoektocht? En hoe
kan een festival vrijheid en autonomie voor de kunstenaar
blijven bieden?

voorwoord

Katia Kabanova Moby Dick - Het Concert
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voormalige strafgevangenis 
de noordsingel weer open 
voor Operadagen rotterdam

Sinds 1872 deed de Noordsingel op 

nr. 115 dienst als strafgevangenis en 

was daarmee een van de oudste van 

Nederland. Het complex lag vroeger 

middenin een weidelandschap, maar 

is in de loop der tijd omringd door de 

stad. Markant is de stervorm van het 

gebouw: vanaf het centrale punt zijn 

alle vleugels en de drie ringen te over-

zien. Op 25 oktober 2012 is de locatie 

buiten gebruik gesteld en kwam er 

een eind aan de geschiedenis van het 

gebouw als Huis van bewaring. Per 

2014 wordt het complex herontwik-

keld tot groen woon- en leefgebied 

onder de naam ‘Tuin van Noord’.

> sOng OF sOngs (pag 14)
>  In transIt (pag 16)
> LeOnOre's FIDeLIO (pag 42)

Voor of na de voorstellingen in de 

Noordsingel is er gelegenheid voor 

een drankje of maaltijd, verzorgd 

door Westerkaatje Noord. Maaltijd te 

reserveren via info@westerkaatje.nl.
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pRogRamma
za 25 mei t/m zo 2 juni 

OpenIngsWeeKenD: BIJZOnDere LOCatIes
Het eerste weekend van het festival staat de stad centraal.  
Opera en muziek op onverwachte plekken, een openluchtconcert 
op het Stadspodium, intieme vertellingen in kleine theaters, 
een openingsact met middeleeuwse muziek en een Iraanse 
kunstenaar die ons aan het denken zet over het thema vrijheid  
in de Laurenskerk.

Verder trekken we naar Rotterdam-Noord met een wandeling 
langs drie mooie, verrassende operalocaties en de unieke 
gelegenheid om een voorstelling in de oude strafgevangenis de 
Noordsingel bij te wonen. Op Katendrecht start 'Meneer Afzal' 
zijn tour langs allerlei verschillende locaties in de stad. Kortom, 
genoeg te ontdekken!

Verrassend veelzijdig: Operadagen 2013
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De kerk van de voormalige straf-

gevangenis op de Noordsingel
> sOng OF sOngs (pagina 14)

zaterdag 25 mei
13.00 uur Openluchtconcert - Stadspodium
14.30 uur De ongelooflijke veranderingen van meneer Afzal - Walhalla
17.30 uur Festivalopening: No Exit - Laurenskerk
21.00 uur Song of Songs - De Noordsingel

zondag 26 mei
14.00 uur In transit - een operawandeling - Start: De Noordsingel
14.30 uur De ongelooflijke veranderingen van meneer Afzal - Walhalla
17.00 uur Song of Songs - De Noordsingel 
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lOCatiE Laurenskerk

Datum za 25 mei

aaNVaNG 17.30 uur 

DuuR 60 minuten

ENtREE gratis

FOTO: SHAHRAM ENTEKHABI

Een productie van VOX NOSTRA.

concept – Shahram Entekhabi 

sopraan – Amy Green 

sopraan – Susanne Wilsdorf 

tenor – Christoph Burmester 

bas – Tobias Hagge 

bariton – Burkard Wehner

za 25 mei

 No Exit is een samenwerking tussen de Iraanse kunst-
enaar Shahram Entekhabi en het Berlijnse vocaal ensemble 
VOX NOSTRA. Entekhabi gebruikte eerder rood/wit afzetlint om 
delen in de openbare ruimte af te schermen, die hij vervolgens 
voor zichzelf gebruikte. Symbolisch voor het proces van in- en 
uitsluiting, zowel in de kunstsector als in een maatschappelijke 
context. Perfect aansluitend bij het thema van Operadagen 
Rotterdam 2013: (r)evolutie – vrijheid.

Operadagen Rotterdam kiest daarom deze voorstelling als aftrap 
van het festival. In de Laurenskerk zal Entekhabi voor het publiek 
een muur bouwen door lint te spannen tussen twee vaste punten. 
Een kortstondige barrière in de ruimte wordt gecreëerd, wat doet 
denken aan de Iconostase van de Orthodoxe Kerk, waarbij de 
‘allerheiligste’ ruimte is afgescheiden van de ‘gewone gelovigen’. 
De actie met het afzetlint gecombineerd met de zang van het in 
middeleeuwse muziek gespecialiseerde VOX NOSTRA zorgt voor 
een bijzondere ervaring. 

Festivalopener Operadagen 2013 

no exit 
Shahram Entekhabi (IR) & VOX NOSTRA (DE)

NEDERlaNDsE PREmiERE BIJZONDERE 

LOCATIE



1312

FOTO: KuRT VAN DER ELST

Een productie van 

LOD|Muziektheater i.s.m.  

Operadagen Rotterdam.

tekst & spel – Pieter De Buysser

beelden/objecten – Patrick  

Corillon

muziek – Thomas Smetryns

zang – Lieselot De Wilde  

lOCatiEs & Data Theater Walhalla 

(za 25 en zo 26 mei), The Bing 
(ma 27), 't Klooster (di 28), 
Chabot Museum (wo 29), RAAF 
Rotterdam (do 30), Toneel-
winkel Pendrecht (vr 31), 
Studio de Bakkerij (za 1 juni)
aaNVaNG 20.00 uur, op za 25 en 

zo 26 mei ook om 14.30 uur

DuuR 60 minuten

ENtREE €10,- 

ExtRa bij de 3 voorstellingen in 

Walhalla is traditiegetrouw een 

picknick (a €17,50 p.p., verplicht 

te reserveren via 010 - 2152134). 

 Meneer Afzal is een betrouwbare man. Jarenlang 
goede bediende in Brussel. De laatste maanden is het rumoerig 
buiten. Mensen komen de straat op. Meneer Afzal wil weten wat 
er gebeurt, hij wil begrijpen waarom die mensen op het plein 
onder het raam van zijn kantoor samenklitten, waartegen ze zich 
verzetten, waar ze voor staan. Hij rolt zijn stoel naar achteren, 
hij gaat naar het venster. Een onverwachte windstoot smakt het 
venster dicht: oor vast. Hij verbijt de pijn, zet twee stappen naar 
achter en tot zijn verbazing rekt zijn oor uit tot een reusachtige 
lap van veertig op zeventig centimeter. Scherper dan ooit neemt 
hij waar. Hij haalt diep adem en wandelt met geheven hoofd 
naar buiten, zijn oor heeft intussen de maat van het zeil van een 
optimist, ideaal om de kneepjes van het vak te leren. 

Een komische reeks begint, een grotesk feuilleton, een slapstick-
verhaal, een politiek sprookjesboek, startend in Theater Walhalla 
en vanaf maandag op wisselende locaties waaronder het Chabot 
Museum, 't Klooster, RAAF Rotterdam en Studio de Bakkerij.

Komisch en grotesk luisterspel nu in 
theaterversie

de ongelooflijke 
veRandeRingen 
van meneeR afzal 
(over zijn glazen been wordt niet gesproken) 

LOD|Muziektheater (BE)

za 25 mei t/m za 1 juni WERElDPREmiERE BIJZONDERE 

LOCATIE
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FOTO: MERILIN TEE

lOCatiE voormalige straf-

gevangenis de Noordsingel 

Data za 25, zo 26, do 30, vr 31 

mei en za 1 juni

aaNVaNG 20.30 uur, maar  

za 25 mei: 21.00 uur en  

zo 26 mei: 17.00 uur

DuuR 80 minuten

ENtREE €15,-

ExtRa voor vr 31 mei en za 

1 juni is er een combiticket 

met Leonore's Fidelio in de 

Noordsingel voor €20,- 

verkrijgbaar. Zie 

operadagenrotterdam.nl

Een productie van IN VITRO 

i.s.m. Operadagen Rotterdam.

concept – Daphne Kitschen, 

Jan Dekeyser

artistiek team – Hannah Jacobs, 

Merillin Tee, Kasia Mielzarek

vroegpolyfonische muziek –  

ARCHAICA ensemble

drums & elektronica – Lazara 

Rosell Albear 

met – Abigail Abraham, Maureen 

Scott, Oren Lazovski, Burkard 

Wehner, Christoph Burmester, 

Tobias Hagge 

NEDERlaNDsE PREmiERE

 De voorstellingen van regisseur en kostuumontwerper 
Daphne Kitschen en Jan Dekeyser (architect en lichtontwerper) 
mogen altijd rekenen op lovende kritieken danwel enige 
opschudding. In 2004 richtten zij IN VITRO op, daarvoor beiden 
werkzaam bij Troubleyn/Jan Fabre. Song of Songs vertelt met 
bizarre beelden een verhaal over liefde in vervlogen tijden in drie 
verschillende delen: Babylon, Panopticum en Hortus Conclusus. 
IN VITRO werkt met de ruimte op zich, zonder decor(atie), met 
mobiele props en items die ter plaatse worden gevonden, trouw 
aan het ‘Arte Povera’ principe en één van de cinematografische 
regels van Dogma 95.

De muziek wordt verzorgd door het Berlijnse ensemble 
ARCHAICA, bestaande uit enkel mannelijke stemmen en 
gespecialiseerd in het uitvoeren van composities uit de Middel-
eeuwen. Normaal gezongen in kloosters en kathedralen, nu in 
een voormalige penitentiaire inrichting.

meditatieve voorstelling over de liefde

Song of 
SongS

IN VITRO (BE) & ARCHAICA ensemble (DE)

za 25 mei t/m za 1 juni BIJZONDERE 

LOCATIE
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Een productie van Operadagen 

Rotterdam.

> Carolo Gesualdo en Claudio 

Monteverdi: 

zang – VOX NOSTRA

> Turandot-fragment uit de voor-

stelling Tanto Amore (De liefde, 

ach de liefde) door WALPURGIS 

& La Dea:

zang – Simonne Moesen

piano - Kaat De Windt

> Subtext:

zang – vocaal kwartet Quatre 

Bouches

lOCatiE vertrekpunt: voor-

malige strafgevangenis de 

Noordsingel

Datum zo 26 mei

aaNVaNG 14.00 uur

DuuR 120 minuten inclusief 

wandeling

ENtREE €10,-

zo 26 mei 

in tRanSit 

 Rotterdam-Noord wordt de plek om de geschiedenis van 
de opera te ontdekken. In een wandeling langs drie verrassende 
locaties nemen we het publiek mee naar fragmenten uit de opera-
geschiedenis. VOX NOSTRA begeleidt ons vanuit de voormalige 
strafgevangenis met muziek van Carlo Gesualdo en Claudio 
Monteverdi. Met deze componisten staan we aan de wieg van de 
opera. Met Turandot blijven we in Italië. Gebaseerd op de opera 
van Puccini brengt Simonne Moesen een indringend portret 
van Prinses Turandot. Het vocaal kwartet Quatre Bouches 
presenteert vervolgens drie korte hedendaagse opera's onder 
de noemer Subtext. We krijgen een kijkje in de gedachten van 
kaartspelers in Hand of Bridge van Samuel Barber en daarnaast 
twee stukken van Lukas Foss en Barbara Okma. Een unieke 
middag vol te ontdekken plekken en sprankelende operamuziek.

Het eindpunt van de route is wederom de voormalige straf-
gevangenis, waar gelegenheid is voor een hapje en drankje.  
Om 17.00 uur start vervolgens de voorstelling Song of Songs. Op 
pagina 56 vindt u meer informatie over deze 'festivalroute'.

Opera op 3 verrassende locaties

OPERaWaNDEliNG

VOX NOSTRA (DE), WALPuRGIS (BE) & QuATRE BOuCHES (NL)

BIJZONDERE 

LOCATIE
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mOBy DICK - Het COnCert
vr 31 mei en za 1 juni (pag 30)
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FOTO: DANIEL DEMOuSTIER

compositie – Claudio  

Monteverdi, Luciano Berio, 

Heiner Goebbels 

concept & regie – Wouter Van 

Looy, Heiner Goebbels

dramaturgisch advies – Jef 

Lambrecht

filmbeelden – Daniel Demoustier 

licht/mediaserver - Peter Quasters

videomontage – Youssef Chellak

dirigenten – Wim Maeseele, 

Marit Strindlund 

muziek – B’Rock, I Solisti  

del Vento

zang – Claron McFadden, 

Dietrich Henschel, Reinoud van 

Mechelen

lOCatiE nieuwe Luxor Theater

Datum di 28 mei 

aaNVaNG 20.00 uur

DuuR 90 minuten

ENtREE van €15,- (CJP-, Delft- of 

Rotterdampas) tot €24,- (rang 1+)

ExtRa om 19.30 uur geeft com-

ponist Heiner Goebbels een 

inleiding (gratis toegang)

Muziektheater Transparant en 

B'Rock in coproductie met nieu-

we Luxor Theater, Operadagen 

Rotterdam, I Solisti del Vento, 

Festival Herrenhausen Hannover 

en de Bijloke.

monteverdi & Goebbels, 
Dietrich Henschel & Claron mcFadden

SongS of WaR

di 28 mei 

Muziektheater Transparant (BE), B’Rock (BE) & I Solisti del Vento (BE)

PREmiERE

 Monteverdi's beroemde Il combattimento di Tancredi e 
Clorinda, waarin kruisvaarder Tancredi zonder het te beseffen zijn 
als krijger verklede geliefde Clorinda doodt, is een verhaal dat op 
elke oorlog slaat. Ook Heiner Goebbels, een van de belangrijkste 
hedendaagse componisten, schreef met zijn Songs of Wars I've 
Seen een muzikale aanklacht, geïnspireerd door het boek Wars 
I Have Seen van de Amerikaanse schrijfster Gertrude Stein. 
Sequenza 3 van Luciano Berio vormt een passende verbinding  
tussen de beide werken.

Claron McFadden, Dietrich Henschel en Reinoud van Mechelen 
worden begeleid door barokorkest B'Rock (Gent), regelmatig 
te gast in de Doelen en bij de Operadagen. Bij de partituur van 
Goebbels worden zij versterkt door een van de belangrijkste 
blazersensembles van België, I Solisti Del Vento. 

Regisseur Wouter Van Looy plaatst het project in een heden-
daagse context door te vetrekken van levende getuigen van recente 
oorlogen. In zijn project geeft hij radioreporter Jef Lambrecht een 
stem en verwerkt hij beelden die cameraman Daniel Demoustier 
maakte in onder meer Syrië, Afghanistan en Irak.
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Een productie van Wunderbaum 

in coproductie met Operadagen 

Rotterdam, Ro Theater en de 

Rotterdamse Schouwburg.

van & met – Walter Bart,  

Wine Dierickx, Matijs Jansen, 

Hannah van Lunteren, Gijs 

Naber, Maartje Remmers,  

Marleen Scholten 

muziek – Florentijn Boddendijk, 

Remco de Jong

lichtontwerp – Maarten van  

Otterdijk

vormgeving – Bureau Zus

lOCatiE voormalig trein-

station Hofplein / dak van 

de Hofbogen

Data vr 17 t/m di 23 mei, di 28, 

wo 29, do 30, vr 31 mei en za 1 

juni, di 4 juni t/m za 22 juni 

aaNVaNG 20.30 uur

DuuR 90 minuten

ENtREE van €10,- (t/m 18 jaar) 

tot €19,-

 Xia komt! Verwelkom de nieuwe leider! Na de ont-
maskering van de oude democratie is acteursgroep Wunderbaum 
een alternatieve samenleving begonnen: The New Forest.

In het hart van Rotterdam verrijst een nieuw machtscentrum. 
Tijdens een ceremonieel van Olympische proporties wordt de 
nieuwe autoriteit verwelkomd: Xia, een Chinees meisje. Maar nog 
voor de avond valt, zijn vriend en vijand in rep en roer.

Op het voormalige Station Hofplein presenteert Wunderbaum de
muziektheatervoorstelling The New Forest - De komst van Xia. De 
bouw van het machtscentrum wordt begeleid door de architecten 
van Bureau ZUS.

Over het vorige deel van The New Forest – Het Begin schreef Kester 
Freriks in Theaterkrant (TM): “Het getuigt van moed en groot 
theatraal inbeeldingsvermogen dat Wunderbaum van een thema als 
de vastgelopen, door en door sleetse Nederlandse maatschappij een 
boeiende en vooral fantasierijke voorstelling weet te maken.” ****

and now for something completely different

Wunderbaum (NL)

the neW foReSt - 
de komSt van xia

WERElDPREmiEREvr 17 mei t/m za 22 juni BIJZONDERE 

LOCATIE
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FOTO: RICHARD SCHROEDER

lOCatiE Rotterdamse 

Schouwburg (Grote Zaal)

Data wo 29 en do 30 mei

aaNVaNG 20.15 uur

DuuR 85 minuten

ENtREE van €12,50 (studenten, 

CJP-pas) tot €30,- (1e rang)

ExtRa wo 29 mei om 19.30 uur is 

er een inleiding (gratis toegang)

C.I.C.T. / Théâtre des Bouffes 

du Nord in coproductie met Le 

Vengeur Masqué, Fondation 

Royaumont, Le Printemps des 

Comédiens, Théatre National de 

Marseille - La Criée. 

compositie – Leoš Janácek

regie – André Engel 

muzikale leiding – Irène Kudela 

samenwerking – Ruth Orthmann 

dramaturgie – Dominique Muller 

scenografie – Nicky Rieti

kostuums – Chantal De la  

Coste-Messelière 

lichtontwerp – André Diot

piano – Nicolas Chesneau 

zang – Jérôme Billy, José 

Canales, Mathilde Cardon, Elena 

Gabouri, Paul Gaugler, Douglas 

Henderson, Michel Hermon, 

Kelly Hodson, Céline Laly

NEDERlaNDsE PREmiERE

katia 
kabanova

Théâtre des Bouffes du Nord (FR)

wo 29 en do 30 mei

Janáceks meest emotionele opera in kamerversie

 Het vermaarde Parijse Théâtre des Bouffes du Nord, in 
1974 opgericht door theatervernieuwer Peter Brook, maakt van 
Katia Kabanova een intieme voorstelling voor piano. Zij ontving 
hiervoor de Grand Prix van het Syndicat de la Critique.

De verleidelijke Katia Kabanova wordt na een gearrangeerd 
huwelijk met een man zonder karakter onderworpen aan haar 
schoonmoeder. Bezweken voor de avances van een aanbidder 
kiest ze voor zelfmoord in plaats van te lijden onder het stigma 
van de overspelige vrouw die moet vluchten om haar leven weer 
op te bouwen.

Théâtre des Bouffes du Nord was in 2011 voor het laatst in 
Nederland met hun succesvolle bewerking van Die Zauberflöte  
op het Holland Festival. André Engel regisseerde eerder Janáceks  
Het sluwe vosje voor de Opéra National de Paris.

Met Nederlandse boventiteling. Aansluitend op de voorstelling is er  

op 29 mei een late night met muziek van Janácek, zie pag 26.
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 Tot aan zijn zestigste was Leoš Janácek niet meer dan 
een lokale beroemdheid. Nu wordt hij beschouwd als één van de 
grootste Tsjechische componisten uit de geschiedenis.
Het passionele strijkkwartet Intieme Brieven schreef Janácek, 
toen 64, vol verlangen voor de veel jongere Kamila Stösslová. De 
titel spreekt voor zich: het strijkkwartet is een van de tederste 
lofzangen op de liefde ooit geschreven. De brieven in kwestie 
zijn van de componist aan zijn muze Kamila, een heel intense 
briefwisseling van maar liefst zevenhonderd exemplaren over een 
periode van elf jaar.
 
Wij brengen het strijkkwartet samen met fragmenten uit deze 
brieven in een spannende hommage aan deze grote componist.

intieme 
bRieven

wo 29 mei

lOCatiE Rotterdamse 
Schouwburg (Kleine Zaal)
Data wo 29 mei
aaNVaNG 22.00 uur
DuuR 60 minuten
ENtREE gratis

Een productie van Operadagen 
Rotterdam in coproductie met 
het Ro Theater.

muziek - Spiegel String Quartet 
met – Fania Sorel, Herman Gilis

latE NiGHt PROJECt

Spiegel String Quartet (BE) & Ro Theater (NL)

 Operadagen Rotterdam viert de tweehonderdste ge-
boortedag van Richard Wagner op een originele manier. Samen 
met het Goethe Institut organiseren we een middag en avond 
met films waarin de muziek van Wagner een grote rol speelt. We 
tonen doorlopend films uit de oude doos, zoals een film uit 1913, 
toen gemaakt ter gelegenheid van zijn honderdste geboortedag 
over zijn leven, maar ook Parsifal van Hans Jürgen Syberrberg 
uit 1893 tot een film over de regie die de vermaarde Christoph 
Schlingensief maakte van Der Fliegende Holländer in Manaus.
 
Wagners muziek kunt u ook live horen in het slotconcert op 
zondag 2 juni door de Nationale Reisopera, die een fragment uit 
Tristan und Isolde brengen.

Richard Wagner door de jaren heen

200 jaaR 
WagneR

lOCatiE Rotterdamse 
Schouwburg (Kleine Zaal)
Data do 30 mei
aaNVaNG 16.00 uur
DuuR inloop tot 23.00 uur
ENtREE gratis

Een productie van Operadagen 
Rotterdam i.s.m. het Goethe 
Institut.

do 30 mei FilmPROJECt

Het echte liefdesverhaal van leos Janácek en
zijn Katia Kabanova



2928

lOCatiE nieuwe Luxor Theater

Data do 30 mei 

aaNVaNG 20.00 uur

DuuR concert: 60 minuten

ENtREE €57,50 inclusief diner

Een productie van Soqquadro 

Italiano.

muzikale regie – Claudio Borgianni

zang – Vincenzo Capezzuto

saxofoon – Davide Castellari

theorbe, barok & battente gitaar – 

Simone Vallerotonda

contrabas – Davide Rosi

percussie – Gabriele Miracle

FOTO: ANTONIO BERGAMINO

 Claudio Monteverdi en Mina Mazzini, twee totaal 
verschillende Italiaanse persoonlijkheden en ver van elkaar 
verwijderd in tijd. Bijna vier eeuwen scheiden de twee grote 
artiesten, maar ze hebben meer met elkaar gemeen dan in  
eerste instantie gedacht: van de stad Cremona tot hun 
revolutionairiteit.

De unieke stem van Vincenzo Capezzuto combineert de  
muziek van Monteverdi en Mazzini met elkaar, een ‘concerto 
alla Bastarda’. Laat u meenemen in een dialoog tussen de 
wereld van Mina en die van Monteverdi, met verder werken van 
componisten Kapsberger, Strozzi, Paoli, Ziani, Soffici en Cavalli.

In het nieuwe Luxor Theater wordt eenmalig een restaurant 
ingericht op een spannende plek. Genieten van lekker eten en 
mooie muziek in Italiaanse sferen, wat wilt u nog meer?

Verrukkelijk italiaans concert met 
speciaal diner

fRom 
monteveRdi 
to mina

Soqquadro Italiano (IT)

do 30 mei NEDERlaNDsE PREmiERE
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lOCatiE Rotterdamse 

Schouwburg (Grote Zaal)

Data vr 31 mei en za 1 juni

aaNVaNG 20.15 uur

DuuR 105 minuten

ENtREE van €12,50 (studenten, 

CJP-pas) tot €27,- (1e rang)

ExtRa vr 31 mei om 19.30 uur is 

er een inleidend gesprek met 

regisseur Paul Koek. Om 22.00 

uur praten de toeschouwers 

met elkaar na over de voorstel-

ling (beide gratis toegang)

De Veenfabriek in coproductie 

met Schauspielhaus Bochum.

regie – Paul Koek 

tekst – Peter Verhelst 

decor – Theun Mosk 

kostuums – Dorothee Curio 

geluid – Will-Jan Pielage 

dramaturgie – Paul Slangen

muziek – TRACK (Ton van der 

Meer, Hans van der Meer, Bo 

Koek, Rik Elstgeest) en John van 

Oostrum 

met – Joep van der Geest, Reinout 

Bussemaker, Therese Dörr, 

Werner Strenger, Henrik Schubert 

FOTO: THOMAS AuRIN
 Moby Dick - Het Concert van regisseur Paul Koek en 
schrijver Peter Verhelst gaat over het obsessieve verlangen waar 
mensen uiteindelijk aan ten gronde gaan. De eenzaamheid van 
kapitein Ahab die de walvis najaagt over de desolate zee laat zien 
hoe verlangen ons kan ontwortelen in de wereld. Vijf muzikale 
monologen; de zielenroerselen van mensen op reis, op weg naar 
een einde, worden afgewisseld met nummers van de band TRACK. 

Moby Dick beleefde afgelopen februari met veel succes zijn wereld-
première in Bochum in Duitsland en kreeg jubelende recensies. 

WAZ Kultur: “De witte walvis heeft de harten veroverd van het 
publiek in Bochum, met enthousiast gejubel en staande ovaties  
werd Paul Koek's bewerking van Moby Dick ontvangen.”

"Het is een adequate mix van muziek en beelden waarvoor regisseur 
Paul Koek heeft gekozen: Zo moet een concert zijn. Zo moet toneel 
maar liefst zijn."

De Walvis zoals je hem nog nooit gezien hebt

moby dick - 
het conceRt

De Veenfabriek (NL) & Schauspielhaus Bochum (DE)

vr 31 mei en za 1 juni 
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lOCatiE Rotterdamse 

Schouwburg (gehele gebouw)

Datum za 1 juni

aaNVaNG 21.30 uur

DuuR inloop tot 23.30 uur

ENtREE gratis

Een productie van Operadagen 

Rotterdam in coproductie 

met Wunderbaum en de 

Veenfabriek.

regie – Paul Koek

met o.a. – acteurs van Wunder-

baum en de Veenfabriek, TRACK

 Vijf jaar geleden overleed Hugo Claus. Wat weinig 
mensen weten is dat opera een grote rol speelde in zijn werk. 
Hij schreef een heel aantal operalibretti, daarnaast wordt in zijn 
romans dikwijls naar opera verwezen. Tosca, La Traviata of Das 
Land des Lächelns van Franz Léhar in Het Verdriet van België, zijn 
magnum opus dat dertig jaar geleden verscheen.

Samen met de Veenfabriek en Wunderbaum maakt Operadagen 
Rotterdam een ode aan Claus. Door de hele schouwburg klinken 
fragmenten uit zijn werk en de aria’s waar hij naar verwijst en tot 
slot een geweldig eenmalig muzikaal event in het decor van Moby 
Dick. Acteurs en musici brengen onder leiding van Paul Koek een 
passend eerbetoon.

Een operanacht rond Hugo Claus en 
zijn liefde voor opera 

immeR nuR 
lächeln - hugo 
clauS en opeRa

Wunderbaum (NL), De Veenfabriek (NL) & TRACK (NL)

za 1 juni sPECiaal PROJECt 

FOTO: STEPHAN VANFLETEREN
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lOCatiE Rotterdamse 

Schouwburg (Grote Zaal)

Datum zo 2 juni

aaNVaNG 17.00 uur

DuuR 90 minuten

ENtREE van €17,50 (studenten, 

CJP-pas) tot €35,- (1e rang)

Een productie van de Nationale 

Reisopera i.s.m. het Nederlands 

Blazers Ensemble.

regie – Xander Straat

muziek – Nederlands Blazers 

Ensemble

zang – Jonge Zangers Ensemble 

van de Reisopera

zang & presentatie – Tania Kross

zo 2 juni

Nationale Reisopera (NL) & Nederlands Blazers Ensemble (NL)

SlotconceRt 
opeRadagen 2013 

Feestelijke afsluiting van de Operadagen 
met o.a. Wagner, mozart en tania Kross

 Operadagen Rotterdam gaat in de toekomst vaker 
samenwerken met de Nationale Reisopera. Vandaar nu een 
slotconcert met spraakmakende en meeslepende arrangementen 
door hun nieuwe zangersensemble. Verwacht Tristan und Isolde 
(Wagner), Il barbiere di Siviglia (Rossini), The Fairy Queen (Purcell), 
De Parelvissers (Bizet), Cosi fan Tutte (Mozart) en ook gedeelten uit 
de Johannes Passion (Bach). 

De inspirerende klanken van het Nederlands Blazers Ensemble 
begeleiden het zangersensemble. Het NBE speelt daarnaast ook 
enkele topstukken uit eigen collectie. De presentatie van deze 
feestelijke afsluiting is in handen van de bekende Nederlands-
Antilliaanse mezzosopraan Tania Kross. 

De jonge zangers die u hoort zijn geselecteerd om een op maat 
gesneden ontwikkelings- en ervaringsprogramma volgen bij de 
Reisopera. Gecoacht door zangers en regisseurs met internationale 
ervaring worden ze klaargestoomd voor de podia van morgen.
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euRopean opeRa 
dayS

lOCatiE Trompenburg Tuinen 

& Arboretum

Datum za 11 mei

aaNVaNG 14.00 uur 

DuuR 45 minuten

ENtREE €6,25 voor Trompenburg,

 geen extra kosten v0or het concert

opeRadagen 
thuiS
Een operaconcert of kleine muziektheatervoorstelling in eigen 
huis. Wie wil dat nu niet? Al sinds een van de eerste edities 
organiseert Operadagen huiskamerconcerten. In de week 
voorafgaand aan het festival klinkt van Katendrecht tot het Oude 
Noorden opera bij mensen thuis. De gastheer en/of –vrouw 
nodigt vrienden, familie, buren en kennissen uit om alvast in de 
stemming voor het festival te komen. Jonge talentvolle zangers 
en musici, gecoacht door Operadagen Rotterdam, brengen een 
divers repertoire dat aansluit bij het thema (r)evolutie - vrijheid.

De locaties van Operadagen Thuis 2013 zijn reeds bekend. De 
aanmeldingsronde gemist? Voor meer informatie voor 2014 kunt 
u altijd mailen naar operathuis@operadagenrotterdam.nl. 

Wake up in opeRa
Boek een avontuur bij Hotel Rotterdam, Wake up in Opera! 
Overnacht bij Rotterdamse opera-professionals die u gastvrijheid, 
een bed en ontbijt aanbieden, maar bovenal een hele bijzondere 
ontmoeting met opera. Extra spannend: bij wie u overnacht blijft 
een verrassing tot na het boeken.

Wake up in It was eerder een groot succes tijdens ART Rotterdam. 
De opera-editie meemaken? Boek een overnachting via 
wakeupinit.com (€60,- single of €100,- dubbel, incl. ontbijt).

zang – Gulnara Shafigullina

piano – Marjana Butko

Op 11 en 12 mei wordt in 33 landen door 125 verschillende gezel-
schappen en organisaties opera in het zonnetje gezet tijdens de 
jaarlijkse European Opera Days. Operadagen Rotterdam presen-
teert op 11 mei tussen de bloeiende rododendrons een middag-
concert met Gulnara Shafigullina, de winnares van de eerste prijs 
categorie opera op het 49e Internationaal Vocalisten Concours.

FOTO: MAARTEN LAuPMAN
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Het slotweekend van Operadagen Rotterdam staat in het teken 
van nieuw muziektheater én sterk opkomende talenten. U ziet 
ze als eerste in Rotterdam – vlak voordat ze de rest van de wereld 
bestormen. Lastig kiezen welke voorstellingen u gaat zien?  
Volg dan een van de speciaal samengestelde routes. Zie voor een 
overzicht van de festivalroutes pagina 56.

Operadagen als springplank voor nieuwe projecten
Operadagen Rotterdam is naast een echt publieksfestival, ook een 
favoriete ontmoetingsplaats voor (inter)nationale programmeurs 
en makers in het opera- en muziektheaterveld. Op zaterdag 1 juni 
van 12.00 tot 17.00 uur zullen pitches van makers en speeddates 
tussen programmeurs en makers plaatsvinden in de Hal van de 
Rotterdamse Schouwburg. Ook staat er een debat onder het motto 
The United States of Opera op het programma van 14.30 tot 16.00 
uur. Publiek is van harte welkom om dit programma bij te wonen, 
zie operadagenrotterdam.nl voor meer informatie. 

diScoveR the 
unexpected

do 30 mei t/m zo 2 juni 

slotweekend Operadagen 2013

terrItOrIa
za 1 en zo 2 juni (pag 52)
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Een productie van DE PLAYER 

i.s.m. Operadagen Rotterdam 

en BAR.

met o.a. – Phil Minton, Andrea 

Wittchen, bart plantenga, 

Myriam van Imschoot, 

Doreen Kutzke

lOCatiE BAR (Het Schieblock)

Datum do 30 mei

aaNVaNG vanaf 17.00 uur eten 

& films, vanaf 20.o0 uur lezing, 

vanaf 22.00 uur Late Night 

Performance Event

DuuR tot 03.00 uur

ENtREE €5,- vanaf 22.00 uur

 That Global Glottis is een programma dat zich beweegt 
op het snijvlak van experimenteel geluid, opera en het fenomeen 
jodelen; de stemtechniek waarbij geschakeld wordt van de 
borststem naar kopstem. Operazangers zijn erin getraind om 
de overgang van borst- naar kopstem vloeiend te laten verlopen, 
zodat ze kunnen overstappen zonder dat het opvalt. Jodelaars 
doen juist het tegenovergestelde: zij benadrukken het verschil 
tussen de twee stemmen, door ze afwisselend te gebruiken.

In een lezing, filmprogramma en een Late Night Performance 
Event gaat het over jodelen als techniek maar vooral ook als 
wereldwijd fenomeen. Het programma komt tot stand in nauwe 
samenwerking met schrijver bart plantenga, bekend van o.a. 
zijn boeken over jodelen, waaronder het meest recente YodeL in 
Hi-Fi: From Kitsch Folk to Contemporary Electronica. Hierin wordt 
benadrukt dat er overal, van ethno tot pop tot opera gejodeld 
wordt; niet alleen in de Alpen, maar ook door de Afrikaanse 
Pygmeeën, de Hitlerjugend, Bollywood ster Kishore Kumar, en 
talloze anderen.

YODEl-aY-EE-OOOO: the secret History of Yodeling 
around the World

that global 
glottiS 

DE PLAYER (NL)

do 30 mei
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FOTO: LIES COLMAN

Een productie van het Kamer-

operahuis i.s.m. Operadagen 

Roterdam met het Prins Bernhard 

Cultuurfonds als begunstiger.

regie – Sjoeke-Marije Wallendal

compositie – Falk Hübner /

Ludwig von Beethoven

tekst – Annemarie Slotboom

dramaturgie – Annelies Oosterloo

lichtontwerp – Vinny Jones

piano – Lies Colman

cello – Jan Willem Troost

slagwerk & spel – Tim Hammer

zang – Na Young Jeon, Linde 

Schinkel 

lOCatiE voormalige straf-

gevangenis de Noordsingel

Data vr 31 mei, za 1 en zo 2 juni

aaNVaNG 19.00 (vr 31 en za 1) 

en 15.00 uur (za 1 en zo 2)

DuuR 60 minuten

ENtREE €10,-

ExtRa voor vr 31 mei en za 1 

juni is er een combiticket met 

Song of Songs in de Noord-

singel voor €20,- verkrijgbaar. 

Zie operadagenrotterdam.nl

43

Hedendaags muziektheater geïnspireerd door 
de fascinerende locatie

 Wat (on)vrijheid betekent, is heel persoonlijk. Maar hoe 
(on)vrijheid voelt is universeel. Met als thema vrijheid en Fidelio 
als inspiratiebron creëert het Kameroperahuis in de voormalige 
penitentiaire inrichting een ervaring over vrijheid en opoffering. 
Het publiek trekt voorbij gesloten deuren, via ommuurde lucht-
ruimten en benauwde cellen door de gevangenis en beleeft vier 
perspectieven op vrijheid en onvrijheid anno 2013. 

In Fidelio wordt Florestan opgesloten om zijn overtuigingen en 
infiltreert zijn geliefde Leonore als cipier om hem te bevrijden. 
Zouden wij dat nog doen: met gevaar voor eigen vrijheid iemand 
anders helpen, of blijven staan voor je overtuiging terwijl je weet 
dat het je je kop kan kosten? 

leonoRe'S 
fidelio 

Kameroperahuis (NL)

vr 31 mei t/m zo 2 juni WERElDPREmiERE

42

BIJZONDERE 

LOCATIE
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FOTO: CARINA HESPER

lOCatiE Rotterdamse 

Schouwburg (gehele gebouw)

Data vr 31 mei, za 1 en zo 2 juni

aaNVaNG 19.00 (vr 31 en za 1), 

21.00 (vr 31), 16.00 (za 1) en 

14.00 uur (zo 2)

DuuR 60 minuten

ENtREE van €7,50 (studenten, 
CJP-pas) tot €10,- 
 
Het Prins Bernhard Cultuur-
fonds is begunstiger van 
Sounds of Absence.

Falk Hübner in coproductie met 

Productiehuis Rotterdam, 

Operadagen, November Music 

Den Bosch en Lectoraat Thea-

trale Maakprocessen (HKU).

compositie & regie – Falk Hübner

dramaturgie – Mart-Jan Zegers 

met – Heiner Gulich, Frederik 

Croene, Milana Zaric, Maarten 

Zaagman, Bauwien van der Meer 

studio-opname technicus – Gilius 

Kreiken

video lichtontwerp – Rik ’t Jong

compositie & software-ontwerp – 

Juan Parra

 Voor mensen is het natuurlijk om zich te verbinden, en 
niets is zo natuurlijk als de verbinding tussen mens en muziek. 
Onze verbinding met de klanken die ons omgeven is vanzelf-
sprekend en de verbinding met muziek en diegenen die deze  
muziek produceren is net zo vanzelfsprekend: musici spelen 
muziek. Of niet?

Sounds of Absence is een route langs vier podiumwerken en  
installaties die de verbinding tussen musici en hun meest  
gewaardeerde medium, klank, uit elkaar trekken. 

Te zien op verschillende plekken in de Rotterdamse Schouw-
burg: Thespian Play, een performance met een saxofonist zonder 
saxofoon. Wasteland, over een pianist te midden van de restanten 
van zijn half vernietigd instrument. En wie is de hoofd-performer 
in Living Room, de live aanwezige harpiste of haar eigen video? 
Ontdek het. In Jukebox tenslotte verzamelt een muzikant zijn 
instrumenten, van synthesizer tot basgitaar. Er ontstaat een sculp-
tuur die langzaam veranderd in een installatie, een heuse jukebox.

Route van muziektheatrale performances

SoundS of 
abSence

Falk Hübner (DE)

vr 31 mei t/m zo 2 juni PREmiERE
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lOCatiE de Doelen (hal Willem 

Burger Zaal) 

Datum vr 31 mei

aaNVaNG 19.00 en 22.30 uur

DuuR 60 minuten

ENtREE gratis

Een productie van T.I.M.E. i.s.m. 

het Holland Festival.

compositie – Thomas Bensdorp, 

Andy Ingamells, Maya Verlaak 

art science – Emily Whitehouse 

sonologie – Jillis Kruk, Glenn 

Ryszko

met – Robin Coops, Claudia Hans-

en, Sterre Konijn, Joske Koning, 

Lucas Kramer, Jorinde Kuiper, 

Bas Maassen, Lien Pisters, Lisa 

Verbelen en instrumentalisten

theatraal concert geregisseerd door Paul Koek

 We cannot change the world, but we can change little 
things. Een groep talentvolle studenten van het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag (o.a. van de Master Muziektheater 
T.I.M.E.) werkt vanuit zijn eigen discipline samen aan concept, 
spel en muziek. Het thema 'zorg om de toekomst van onze 
planeet' vormt de leidraad van dit theatraal concert met de 
muzikale structuur van een symfonie.

 De eindexamenklassen van de opleidingen van Codarts 
barsten uit hun artistieke voegen. Op zaterdag presenteert de 
opleiding Muziektheater Don’t Look Back Baby, een baldadige en 
hitsige opera gebaseerd op de mythe van Orpheus. De Musical-
0pleiding brengt op zondag NINE, gebaseerd op de film 8 1/2 van 
Federico Fellini.

caSSco pReSentS 
aSap...

T.I.M.E. (NL)

vr 31 mei tRY-Outs

begeleid door – Paul Koek,  

Paul Slangen, Johan van Kreij, 

Martijn Padding, Kasper van 

der Horst, Ton van der Meer

twee showcases van jonge wolven

za 1 en zo 2 juni

Codarts (NL)

don't look back 
baby & nine

lOCatiE Codarts 

Data za 1 juni (Don't Look Back 

Baby) en zo 2 juni (NINE)

aaNVaNG 12.00 en 15.00 uur (za 

1) en 12.00 en 14.00 uur (zo 2)

DuuR 50 minuten 

ENtREE gratis

Een productie van Codarts.

> Don't Look Back Baby:

regie – Anouk Beugels, Minou, 

Bosua

met – Annelinde Bruijs, Loulou 

Hameleers, Lucia Kiel, Suzanne 

Kipping, Robbert Klein, Gerty Van 

de Perre, Martin Snip, Amir Vahidi

> NINE:

regie – Arlon Luijten

met – Erlijn Bakker, Eke van der 

Bijl, Sanne den Besten, 

Dook van Dijk, Renée de Gruijl, 

Sofie Habets, Cecilia Hoezen, 

Milène van der Smissen,  

Cathalijne de Sonnaville

OPlEiDiNGsPROJECtEN
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FOTO: STuDIO MINAILO

concept & regie – Sjaron Minailo

dramaturgie – Krystian Lada

met – Elena Vink, Sophie 

Maczewski, Burkhard Körner  

en Sjaron Minailo

lOCatiE Kunsthal Rotterdam 

Data vr 31 mei en za 1 juni

aaNVaNG 21.00 uur

DuuR 70 minuten

ENtREE €10,-

ExtRa what about: vr 31 mei 

om 16.00 uur is er in de 

Kunsthal een discussie over 

de pornografisering van het 

actuele artistieke discours in 

Nederland onder leiding van 

dramaturg Krystian Lada met 

o.a. regisseur Sjaron Minailo

vr 31 mei en za 1 juni

 Als ware het een operapartituur wordt in Pornographia 
het geluid van een pornofilm geherinterpreteerd. Aangevuld met 
nieuwe beelden en gecontrasteerd met fragmenten geïnspireerd 
op 20e-eeuwse muziekklassiekers, ontstaat er een spannende 
muziektheatrale hallucinatie.

In deze experimentele opera gebruikt regisseur Minailo 
pornografie als zinnebeeld voor een cultuur waarin de wil van 
de consument de enige motor achter productie is. Pornografie 
concentreert zich alleen op de uiterlijk verschijning en ontdoet 
zich daarmee van elke vorm van complexiteit. Pornografie toont 
ons dat wat wij tijdens de seksuele handeling zelden zelf kunnen 
zien; het maakt seks té echt, té gedetailleerd, en té dichtbij om 
reëel te kunnen zijn. De excessieve focus op microscopische 
details is niet meer reëel maar hyperreëel. Dat geldt ook voor onze 
constante behoefte om bevredigd te worden. De roep om vanuit 
deze behoeftes te produceren (zowel in de kunsten als in de vrije 
markt) maakt onze wereld steeds minder reëel: over een paar 
jaar zullen wij niet meer over de realiteit spreken maar over de 
hyperrealiteit. 

Over onze collectieve drang naar de directe  
bevrediging van onze behoeftes

poRnogRaphia
Studio Minailo (NL)

BIJZONDERE 

LOCATIE
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lOCatiE Rotterdamse 

Schouwburg (Kleine Zaal)

Datum vr 31 mei 

aaNVaNG 22.30 uur

DuuR 60 minuten

ENtREE van €7,50 (studenten, 

CJP-pas) tot €10,-

Een productie van Stichting Ketel 

i.s.m. Judith Scholte en Paul M. 

van Brugge.

tekst & zang – Judith Scholte 

muziek – Paul M. van Brugge 

filmbeelden – Jan Louter,  

Thomas Vroege 

lichtontwerp – Nicole van den Belt 

geluid – Frank Pachen

piano – Dimitar Bodurov 

saxen – Nils van Haften 

 Notes on Hopper vertelt in jazzy sfeer het verhaal achter 
de schilderijen van Edward Hopper, gebaseerd op dagboekfrag-
menten van kunstenares en tevens Hoppers vrouw, Josephine 
Nivison. Zangeres Judith Scholte schreef twaalf teksten op de 
grens van songtekst en gedicht op muziek van componist en 
Gouden Kalf winnaar Paul M. van Brugge. 

Joost Zwagerman: "De schilderijen van de Amerikaanse schilder 
Edward Hopper zijn intens filmisch, ze vormen altijd het begin van 
een verhaal. Je ziet het interieur van een hotelkamer, een bar of een 
luxetrein. En of zich daar nu één, twee of meer mensen bevinden, 
altijd ademen die figuren en het decor een sfeer van vervreemding en 
melancholie."

Videobeelden van cineasten Jan Louter en Thomas Vroege 
completeren de muziek. Twee internationaal spelende musici: 
Dimitar Bodurov (piano, o.a. voor Claron McFadden en Margriet 
Sjoerdsma) en Nils van Haften (diverse saxen, o.a. voor het  
Metropole Orkest) verzorgen de live muziek bij dit filmische 
concert.

songs of love, loss and longing

noteS on 
hoppeR

Judith Scholte (NL) & Paul M. van Brugge (NL)

vr 31 mei latE NiGHt CONCERt
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FOTO: WOuTER VAN LOOY

lOCatiE Rotterdamse 

Schouwburg (Kleine Zaal)

Data za 1 en zo 2 juni

aaNVaNG 17.30 (za 1), 20.30 (za 

1) en 15.30 uur (zo 2)

DuuR 60 minuten

ENtREE van €7,50 (studenten, 

CJP-pas) tot €10,-

concept & regie – An De Donder, 

Freija Van Esbroeck, Erki De Vries 

compositie – Wim Henderickx

scenografie – Erki De Vries 

tekst – Georges Perec, Paul Verrept

video & sculpturen – Freija Van 

Esbroeck

animatie – Paul Delissen

lichtontwerp – Peter Quasters

geluid – Bart Celis

muziek (niet live) – Spiegel String 

Quartet, Quatuor Daniel

spel – An De Donder

 De gedeelde fascinatie voor de muziek van de befaamde 
Vlaamse componist Wim Henderickx was het vertrekpunt voor 
deze voorstelling van theatermaakster An De Donder, beeldend 
kunstenaar Freija Van Esbroeck en scenograaf Erki De Vries. 
Henderickx strijkkwartetten Om, In Deep Silence III en The Seven 
Chakras vormen de basis van een spannende ontmoeting van 
beeldende kunst, animatie, muziek, spel en tekst.

Territoria is het portret van een vrouw vervallen in een lethargie. 
Ze wordt geconfronteerd met haar herinneringen, verlangens en 
nachtmerries waarin een aantal alter ego’s opduiken: het kind, 
de herder, de koningin… De geometrische ruimtes om haar 
heen transformeren, schuiven over en in elkaar. Videobeelden 
geven de ruimte een extra dimensie waarin droombeelden 
een fascinerende maar beangstigende wereld ontsluiten. Als 
toeschouwer krijg je de kans om in haar hoofd te kijken, haar 
denken te volgen en haar angsten te leren kennen.

“(...) fascinerend muziektheater: een geraffineerde vingeroefening 
van talentvolle makers, die hier hun weg uitstippelen naar een groter 
project.”, aldus de Standaard.

totaalervaring op de grens van beeldende kunst, 
stop motion animatie, muziek, spel en tekst

za 1 en zo 2 juni

De Diepe Rivieren (BE)

teRRitoRia

NEDERlaNDsE PREmiERE

Een productie van De Diepe 

Rivieren vzw.
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lOCatiE de Doelen (Jurriaanse 

Zaal)

Datum za 1 juni

aaNVaNG 20.30 uur

DuuR 60 minuten

ENtREE van €9,- (65+, CJP- of 

Rotterdampas) tot €15,-

Een productie van The Stolz 

Quartet.

compositie – Diego Soifer

regie – Kees Stolze

scenografie – Jan Boiten 

camera – Robert Weelinck

hobo – Marieke Schut 

viool – Jellantsje de Vries 

altviool – Liesbeth Steffens 

cello – Doris Hochscheid 

 Wat is de plaats van Kunst in de Nederlandse samen-
leving? The Stolz Quartet gaat op zoek naar het antwoord. Geen 
aanklacht van de onbegrepen kunstenaar, maar veeleer een 
pleidooi voor passie. Voor gepassioneerd met nú gecomponeerde 
muziek bezig zijn. Zonder de conventies van de gebruikelijke 
concertvormen. Dát wil The Stolz laten zien, laten horen en delen 
met zo veel mogelijk mensen. 

The Stolz Quartet is ontstaan uit een droom, uit de hartstochtelijke 
overtuiging dat het mogelijk is klassieke muziek en hedendaags 
muziektheater zo te presenteren dat het voor luisteraar, 
toeschouwer én muzikant een mooie en rijke ervaring oplevert. 
Onder andere werken van Bach, Haydn, Mozart, maar ook van 
hedendaagse componisten als Britten en Matthews zijn onderdeel 
van hun standaardrepertoire.

“Exil in Halbe is een fraaie voorstelling, met post-romantische, 
toegankelijke en welluidende muziek van de Argentijn Diego Soifer. 
Vooral het slot is verbluffend (...)”, aldus Erik Voermans in het 
Parool.

muziektheater als pleidooi voor passie

exil in halbe
The Stolz Quartet (NL)

za 1 juni

FOTO: YON GLOuDEMANS
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kaaRtveRkoop

Online
Koop uw kaarten gemakkelijk via www.operadagenrotterdam.nl.

aan de kassa

Kaarten voor alle voorstellingen zijn tevens te koop via de kassa 
van de Rotterdamse Schouwburg.
Let op: tickets voor Songs of War en Exil in Halbe zijn alleen 
verkrijgbaar via de kassa’s van de desbetreffende locaties.
 
Centrale kassa - Rotterdamse Schouwburg
Songs of War - nieuwe Luxor Theater
Exil in Halbe - de Doelen

Open: ma t/m za van 14.00 tot 18.00 uur (Luxor vanaf 16.00 uur)
Voor een plattegrond en de telefoonnummers om telefonisch  
te reserveren, zie de volgende pagina's.

aan de deur bij een voorstelling

Mits een voorstelling niet is uitverkocht, zijn er vanaf 45 
minuten voor aanvang kaarten te koop aan de deur op elke 
locatie.

KOrtIng

Kaarten tegen kortingstarief zijn niet online te bestellen, maar 
kunnen aan de kassa gekocht worden.

feStival-
RouteS 
Op één dag het maximale uit de Operadagen halen voor een mooie prijs? 

Bestel dan routes via operadagenrotterdam.nl of de Rotterdamse  

Schouwburg:

zaterdag 25 mei  Routeprijs: € 20,-
14.30 uur De ongelooflijke veranderingen van meneer Afzal (€10,-)

17.30 uur Festivalopening: No Exit (gratis toegang)

21.00 uur Song of Songs (€15,-)

zondag 26 mei  Routeprijs: € 20,-
14.00 uur In transit - een operawandeling (€10,-)

17.00 uur Song of Songs (€15,-)

vrijdag 31 mei  Routeprijs € 30,-
19.00 uur CASSco presents ASAP... (gratis toegang)

20.15 uur Moby Dick - Het Concert (1e rang: €27,-)

22.30 uur Notes on Hopper (€10,-)

zaterdag 1 juni  Routeprijs: € 30,-
15.00 uur Leonore's Fidelio (€10,-)

17.30 uur Territoria (€10,-)

20.30 uur The New Forest – De komst van Xia (€19,-)

zondag 2 juni  Routeprijs: € 37,50
15.30 uur Territoria (€10,-)

17.00 uur Slotconcert Operadagen 2013 (1e rang: €35,-)
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1  ROTTERDAMsE sChOuwbuRg

Schouwburgplein 25
Kassa: +31 (0)10 411 81 10
www.rotterdamseschouwburg.nl

2  DE DOELEn

Schouwburgplein 50
Kassa: + 31 (0)10 217 17 17
www.dedoelen.nl

3  CODARTs

Kruisplein 26
www.codarts.nl

4  VOORMALIgE 
sTRAfgEVAngEnIs

DE nOORDsIngEL

Noordsingel 115 

5  VOORMALIg TREInsTATIOn 

hOfpLEIn / DAK VAn DE 

hOfbOgEn

6  bAR (hET sChIEbLOCK)

Schiekade 201
www.mavv.nl/bar

7  LAuREnsKERK +  

sTADspODIuM

Grotekerkplein 27
www.laurenskerkrotterdam.nl

8  KunsThAL ROTTERDAM

Westzeedijk 341
www.kunsthal.nl

9  nIEuwE LuxOR ThEATER

Posthumalaan 1
Kassa: +31 (0)10 484 33 33
www.luxortheater.nl

10  ThEATER wALhALLA

Sumatraweg 9 - 11 
Kassa: +31 (0)10 215 21 34
www.theaterwalhalla.nl

11  ARbORETuM TROMpEnbuRg

Honingerdijk 86 (beneden)
www.trompenburg.nl 

locatieS

R
IJN

H
A

V
EN

B
R

U
G

Noordsingel

NOORD
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beStuuR 

Gerda Kroeze-Knol (directeur Luxor Theater Rotterdam), Gabriël 
Oostvogel (directeur-voorzitter Concert- en congresgebouw de 
Doelen), Jan Zoet (Rotterdamse Schouwburg), en Casper Vogel.

paRtneRS
In het samenwerkingsverband Opera Rotterdam werken  
Rotter-damse instellingen samen aan de ontwikkeling van nieuw 
publiek voor opera en muziektheater. Het festival Operadagen 
Rotterdam is hieruit voortgekomen. Deze opzet is uniek in zijn 
soort, omdat de instellingen inhoudelijk, programmatisch en wat 
publieksontwikkeling betreft nauw met elkaar samenwerken.

Stichting centrum voor 
ProPaganda voor eenheid 

in de vakbeweging 

Operadagen Rotterdam 2013 wordt mogelijk gemaakt door  
financiële ondersteuning van:

financieRS 

Gulberg Fonds
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TROPARION &
SUSTER BERTKEN

rob zuidam

Double bill van Rob Zuidam 
vol hoop, weemoed en devotie. 
In een nieuwe regie van Pierre 
Audi.

18-19 juni, Muziekgebouw 
aan ’t IJ

TIcKETS & vOllEdIg PROgRAmmA www.hOllANdfESTIvAl.Nl

TRAgEdY Of
A fRIENdShIP

jan fabre
moritz eggert

Jan Fabre verbeeldt vriendschap 
en vete tussen Wagner
en Nietzsche in nieuwe opera.

15-16 juni, Stadsschouwburg
Amsterdam

dESdEmONA
toni morrison
rokia traoré
peter sellars

Toni Morrisons antwoord op 
Shakespeares Othello behandelt 
racisme, oorlog en onderdruk-
king.

11-13 juni, Muziekgebouw aan 
’t IJ

1 – 26 jUNI 2013

colofon

programmabrochure

Redactie en productie –  
Operadagen Rotterdam 
Ontwerp – Fabrique [merken, 
design & interactie] 
Opmaak – Marieke de Roo 
Fotografie cover – Paul  
Barendregt
Drukwerk – Veenman+ 
Oplage – 20.000

De informatie in deze brochure 
kan onderhevig aan wijzigingen 
zijn. Raadpleeg daarom onze 
website voor de meest actuele 
informatie: 
www.operadagenrotterdam.nl.

Contact

Operadagen Rotterdam 
Postbus 752 
3000 AT Rotterdam 
+31 (0)10 - 436 60 70 
info@operadagenrotterdam.nl 
www.operadagenrotterdam.nl

Organisatie

artistieke leiding – Guy Coolen 
zakelijke leiding – Gérard 
Steenbergen 
dagelijkse leiding – Peter  
Roepman
dramaturgie – Tobias  
Kokkelmans 
marketing & communicatie – 
Isabelle de Klein
online marketing – Anne-Marie 
Delfgaauw
actie marketing & Operadagen 
Thuis – Monique van Gool
persvoorlichting – Anne Helsen 
office management – Loraine 
Wei Yun
productie – Eric Bal 
productie – Cro Lampe 
fondsenwerving – Brenda 
Dirkse

Bedankt

Operadagen Rotterdam  
bedankt alle financiers,  
partners, locaties, gezelschap-
pen, zangers en musici.

advertentie
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feStival 
pRogRamme

saturday 25 may
 17.30 hrs, De Laurenskerk
nO ExIT (Dutch première, 
festival opening)
No Exit is a collaboration 
between Iranian artist Shahram 
Entekhabi and Berlin ensemble 
VOX NOSTRA. The action is 
comprised of Entekhabi’s 
work with red/white caution 
tape, while VOX NOSTRA sings 
liturgical music of medieval 
Mass and Liturgy of the Hours. 
No Exit thematises the process 
of inclusion and exclusion, 
perfectly fitting to the theme of 
Operadagen Rotterdam 2013.

saturday 25 may, 21.00 
hrs, sunday 26 may, 17.00 
hrs, thursday 31 may until 
saturday 1 June, 20.30 hrs, 
former prison de Noordsingel
sOng Of sOngs (Dutch 
première)
The former prison on the 
Noordsingel will open it's doors 

to the public for the first time 
being the decor for Song of Songs, 
a story of love in archaic times 
by IN VITRO and ensemble 
ARCHAICA. IN VITRO consists 
of Daphne Kitschen and Jan 
Dekeyser, both formerly working 
at Troubleyn/Jan Fabre. Dance, 
lyrics, music, soundscape, video, 
ritual, circus and mime are 
mixed in their work. The Berlin 
based ensemble ARCHAICA was 
founded in 2001 and specialises 
in performing compositions 
from the Middle Ages.

sunday 26 may, 14.00 hrs, start: 
former prison de Noordsingel 

In TRAnsIT
Three surprising locations form 
the stage for three different 
ensembles.

tuesday 28 may, 20.00 hrs, 
nieuwe Luxor Theater
sOngs Of wAR (première)
A theatrical concert with 

There is no language-barrier for the following productions: 

 Opera Days Rotterdam presents a series of contemporary 

music theatre and opera productions as well as a fringe programme 

with many more intimate shows on unexpected locations throughout 

the city of Rotterdam. 

Festival theme: (r)evolution - freedom

The overall focus of upcoming editions of Operadagen Rotterdam 

will be: (r)evolution. It not only resonates with our contemporary 

social, economic and political transformations worldwide, but also 

underlines the formal characteristics of the Operadagen Rotterdam 

itself: traditional boundaries of opera are tested, old repertoire is 

redesigned and unusual formats are explored.

Just as the tripartite motto of the French Revolution (liberty, 

fraternity, equality), the next three instalments of the Operadagen 

will focus on three different themes. The 2013 edition will therefore 

be named (r)evolution - freedom. What is freedom nowadays? And 

whose freedom anyway? Such questions are the starting point for 

the programme with performances and concerts on stages, in living 

rooms, in neighbourhoods and unique locations like the former 

prison de Noordsingel. The sound of opera and music theatre in many 

forms, in many places.

ticket sales

Tickets for all performances can be bought online through www.

operadagenrotterdam.nl or via the box office in the Rotterdamse 

Schouwburg. Tickets for Songs of War are available only at new Luxor 

Theater and tickets for Exil in Halbe only at De Doelen (page 59). 
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writings of Herman Melville, 
is one of the main productions 
of Operadagen 2013. For years 
captain Ahab chases his crew 
to find Moby Dick. Director 
Paul Koek and writer Peter 
Verhelst are fascinated by the 
courage of the crew sailing 
for years without a single port 
on the desolate ocean. In 
collaboration with band TRACK 
and Schauspielhaus Bochum 
they zoom in on the hope, 
confidence, fears and desires of 
these men.

second festival weekend 
discover the 
unexpected
During the second weekend 
of the festival European 
programmers and artistic 
directors will gather in 
Rotterdam to discuss the 
state of music theatre. On 
Saturday 1 June young music 
theatre companies will present 
themselves. The festival 
acts as a liaison to introduce 
starting opera companies, 
programmers and opera houses 
to each other to encourage 
international collaborations for 
the future.

thursday 30 may, 17.00 - 03.00 
hrs, BAR (Het Schieblock)
ThAT gLObAL gLOTTIs 
A reading, film series, and Late 
Night Performance Event poised 
on the cutting edge of where 
experimental sound meets opera 
and the phenomenon known as 
yodeling by DE PLAYER. While 
opera singers are taught to 
polish away that vocal leap with 
glissando techniques, yodelers 
do the opposite: they highlight 
the breaking of the voice.

thursday 30 and Friday 
31 may, 21.00 hrs, Kunsthal 
Rotterdam
pORnOgRAphIA
Pornographia is a piece by 
director Sjaron Minailo about 
our collective obsession with 
the immediate gratification of 
desires. The core of this piece is 
the complete soundtrack of a gay 
porn movie that is being treated 
as if it was an opera-score, which 
results in a new experimental 
opera performance. 

Friday 31 may, 19.00 hrs, 
saturday 1 June, 15.00 & 19.00 
hrs, sunday 2 June, 15.00 hrs, 
former prison de Noordsingel

soloists Dietrich Henschel, 
Reinoud Van Mechelen and 
Claron McFadden, music by 
Claudio Monteverdi and Heiner 
Goebbels, performed by Baroque 
orchestra B'Rock and wind 
ensemble I Solisti del Vento. 
Both Goebbels’ Songs of Wars 
I Have Seen and Monteverdi’s 
Il Combattimento di Tancredi e 
Clorinda are an indictment of 
the absurdity of violence and 
extremism. Director Wouter Van 
Looy has engaged as dramaturge 
living witness to many wars, 
radio reporter Jef Lambrecht. 

tuesday 28 may until 
saturday 1 June, 20.30 hrs, 
former train station Hofplein
ThE nEw fOREsT – 
ThE COMIng Of xIA 
(worldpremière)
On the ruins of our civilization, 
a new society is arising: The 
New Forest. In the old heart of 
Rotterdam, a new settlement 
is emerging. Following the 
exposure and abolition of 
democracy, actors group 
Wunderbaum has appointed 
a new leader. Her name is Xia, 
a Chinese girl. Xia is coming! 
Welcome the new leader! 

Wednesday 29 and thursday 
30 may, 20.15 hrs, Rotterdamse 
Schouwburg
KATIA KAbAnOVA  
(Dutch première)
Operadagen Rotterdam is proud 
to host the Dutch premiere of 
the chamber version of Leoš 
Janáceks opera Katia Kabanova 
by Théâtre des Bouffes du Nord. 
The performance in Rotterdam 
is the first of the European tour. 
In France Katia Kabanova already 
received the Grand Prix by the 
Syndicat de la Critique in the 
category music. 

thursday 30 may, 20.00 hrs, 

nieuwe Luxor Theater
fROM MOnTEVERDI  
TO MInA (Dutch première)
Claudio Monteverdi and Mina 
Mazzini, two completely different 
Italian personalities and distant 
in time will be brought together 
by the unique voice of Vincenzo 
Capezzuto of  Soqquadro Italiano. 
Concert including diner.

Friday 31 may and saturday 
1 June, 20.15 hrs, Rotterdamse 
Schouwburg

MOby DICK
Moby Dick, inspired by the 
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trying to get back the love of his 
life, Eurydice. NINE (Sunday) 
is a musical with lyrics and 
music by Maury Yeston and is 
loosely based on the life of movie 
director Federico Fellini. Two 
pieces by students of the third 
and fourth year of the music 
theatre department of Codarts 
Rotterdam.

saturday 1 June, 20.30 hrs, 
de Doelen
ExIL In hALbE
Exil in Halbe, The Stolz Quartet's 
latest music theatre production 
is questioning displacement. 
Is the artist's language not 
understood by society or 
should we create more mutual 
understanding? Exil in Halbe is 
not a complaint but a plea for 
passion, passion for music. 

saturday 1 June, 17.30 & 20.30 
hrs, sunday 2 June, 15.30 hrs, 
Rotterdamse Schouwburg
TERRITORIA (Dutch première)
Territoria arises from the shared 
fascination of theater maker 
An De Donder, visual artist/
designer Freija Van Esbroeck 
and scenographer Erki De 
Vries for the music of Wim 

Henderickx. Territoria is the 
story of a woman who roams 
in a labyrinth of dreams and 
desire, fears and memories. The 
suggestive and volatile music 
of Wim Henderickx’s string 
quartets provides the basis for 
the complete experience. An 
exciting encounter between 
the visual arts, stop motion 
animation, music, acting and 
text. 

sunday 2 June, 17.00 hrs, 
Rotterdamse Schouwburg
CLOsIng COnCERT 
OpERADAgEn 2013
The Nationale Reisopera 
performs parts of well and lesser 
known operas, among which 
Tristan und Isolde (Wagner), Il 
barbiere di Siviglia (Rossini) and 
The Fairy Queen (Purcell). Sung 
by singers selected for their 
new talent-coaching program, 
with musical arrangements by 
the Nederlands Blazers (wind) 
Ensemble. Famous mezzo-
soprano Tania Kross presents 
this festive closing.

A map of all festivallocations 
can be found at page 59. 
Time schedule > page 71.

LEOnORE's fIDELIO
Kameroperahuis brought 
together talented directors, 
composers, designers, singers, 
musicians and musical theatre 
performers in a Collective. For 
Operadagen Rotterdam they 
create a performance specially 
for an exceptional location, the 
former prison de Noordsingel.
 
Friday 31 may, 19.00 & 20.00 
hrs, saturday 1 June, 16.00 
& 19.00 hrs and sunday 2 
June, 14.00 hrs, Rotterdamse 
Schouwburg
sOunDs Of AbsEnCE
The work of Falk Hübner can 
be summarized as a crossover 
between experimental 
music concert, performance, 
installation and media art. 
At various places in the 
Rotterdamse Schouwburg you 
can experience four works of this 
conceptualist, composer and 
director. 

Friday 31 may, 22.30 hrs, 
Rotterdamse Schouwburg
nOTEs On hOppER
Music, spoken word and video 
inspired by the paintings of 
Edward Hopper: the story 

behind Hopper’s paintings and 
his dramatic marriage with 
fellow artist Josephine Nivison, 
based on her diaries. Vocals by 
Judith Scholte, music by award 
winning composer Paul M. van 
Brugge and film by Jan Louter 
and Thomas Vroege. Musicians: 
Dimitar Bodurov - piano, Nils van 
Haften – reeds.

Friday 31 may, 19.00 & 22.30 
hrs, de Doelen
CAssCO pREsEnTs 
AsAp... 
The master specialisation 
Music Theatre of the The 
Royal Conservatoire (T.I.M.E) 
presents a theatrical concert 
directed by Paul Koek. Talented 
students work together in this 
performance with the future of 
our planet as theme. Try-outs 
of this production which will 
premiere at the Holland Festival.

saturday 1 June 12.00 & 15.00 
hrs, sunday 2 June, 12.00 & 
14.00 hrs, Codarts
DOn'T LOOK bACK bAby 
& nInE
Don’t look back baby (Saturday) is 
a new music theatre piece telling 
the ancient old story of Orpheus 
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pRogRamma
oveRzicht

zaterdag 25 mei 

13.00
stadspodium
openluchtconcert  
> p.9

14.30
theater Walhalla
Meneer AfzAl > p.12

17.30
Laurenskerk
no exit> p.10

20.00
theater Walhalla
Meneer AfzAl> p.12

21.00
voormalige straf-
gevangenis de noordsingel
Song of SongS > p.14

zondag 26 mei

14.00
vertrekpunt: de 
noordsingel
in trAnSit > p.16

14.30
theater Walhalla
Meneer AfzAl > p.12

17.00
De noordsingel
Song of SongS > p.14

maandag 27 mei

20.00
the Bing (Hoek v. Holland) 
Meneer AfzAl> p.12

dinsdag 28 mei

20.00
nieuwe Luxor theater
SongS of WAr > p.20

20.00
't Klooster
Meneer AfzAl > p.12

20.30
Dak van de Hofbogen
the neW foreSt - De 
koMSt vAn xiA > p.22

woensdag 29 mei

20.00
Chabot museum
Meneer AfzAl > p.12

20.15
rotterdamse schouwburg 
kAtiA kAbAnovA > p.24

20.30
Dak van de Hofbogen
the neW foreSt > p.22

22.30
rotterdamse schouwburg 
intieMe brieven > p.26

De
toekomst

van
drukwerk

is alvast
begonnen.

Hoe zie jij de 
toekomst van 

drukwerk?

Scan de advertentie met de
Layar App en bekijk de film. 

Of ga naar 
www.veenmanplus.nl 
en laat je inspireren.

Regisseur van grasche producties.
www.veenmanplus.nl

Hoe zie jij de 
toekomst van 

drukwerk?

Scan de QR code en bekijk 
de film. Of ga naar 

www.veenmanplus.nl 
en laat je inspireren.

De
toekomst

van
drukwerk

is alvast
begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.begonnen.

Scan de advertentie met de
Layar App en bekijk de film. 

Veenman_adv_105x148.indd   1 13-03-13   16:21
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donderdag 30 mei

16.00
rotterdamse schouwburg 
200 jAAr WAgner
 > p.27

20.00
nieuwe Luxor theater 
froM MonteverDi to 
MinA > p.28
 
20.00
Bar (Het schieblock)
thAt globAl glottiS 
> p.40 

20.00
raaF rotterdam
Meneer AfzAl > p.12

20.15
rotterdamse schouwburg 
kAtiA kAbAnovA  
> p.24

20.30
De noordsingel
Song of SongS > p.14

20.30
Dak van de Hofbogen
the neW foreSt > p.22 

vrijdag 31 mei

19.00
De noordsingel 
leonore'S fiDelio 
> p.42

19.00
rotterdamse schouwburg 
SounDS of AbSence 
> p.44

19.00
De Doelen
cASSco preSentS ASAp... 
> p.46

20.00
toneelwinkel pendrecht
Meneer AfzAl > p.12

20.15
rotterdamse schouwburg 
Moby Dick > p.30

20.30
De noordsingel
Song of SongS > p.14

20.30
Dak van de Hofbogen
the neW foreSt > p.22

21.00
Kunsthal rotterdam
pornogrAphiA > p.48

21.00
rotterdamse schouwburg 
SounDS of AbSence  
> p.44

22.30
rotterdamse schouwburg 
noteS on hopper > p.50

22.30
De Doelen
cASSco preSentS ASAp... 
> p.46

zaterdag 1 juni

12.00
Codarts 
Don't look bAck bAby 
> p.47

15.00
De noordsingel 
leonore'S fiDelio 
> p.42

15.00
Codarts 
Don't look bAck bAby 
> p.42

16.00
rotterdamse schouwburg 
SounDS of AbSence  
> p.44

17.30
rotterdamse schouwburg 
territoriA > p.52

19.00
rotterdamse schouwburg 
SounDS of AbSence  
> p.44

19.00
De noordsingel 
leonore'S fiDelio > p.42

20.00
studio de Bakkerij
Meneer AfzAl > p.12

20.15
rotterdamse schouwburg 
Moby Dick > p.30

20.30
De noordsingel
Song of SongS > p.14

20.30
Dak van de Hofbogen
the neW foreSt  
> p.22

20.30
De Doelen 
exil in hAlbe > p.54

20.30
rotterdamse schouwburg 
territoriA > p.52

21.00
Kunsthal rotterdam
pornogrAphiA > p.48

21.30
rotterdamse schouwburg 
iMMer nur lächeln 
> p.32

zondag 2 juni

12.00
Codarts 
nine > p.47

14.00
rotterdamse schouwburg 
SounDS of AbSence 
> p.44

14.00
Codarts 
nine > p.47

15.00
De noordsingel 
leonore'S fiDelio > p.42

15.30
rotterdamse schouwburg 
territoriA > p.52

17.00
rotterdamse schouwburg 
Slotconcert 
operADAgen 2013 > p.34
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Revolutie heeft verschillende niveaus. Gewelddadigheid is 
slechts één van de lagen. Revolutie heeft ook te maken met 
verandering van denk- en gevoelspatronen. Het is arrogant 
om het einddoel meteen te betrekken in wat je doet.

Hugo Claus 

De mens is vrij, maar hij vindt zijn
beperking in zijn eigen vrijheid.

simone de Beauvoir


