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Operadagen Rotterdam 
presenteert jong talent aan 
internationale 
programmeurs

 
Operadagen Rotterdam biedt jong muziektheatertalent de mogelijkheid om de eerste stappen 
te maken naar een internationale carrière. Tijdens het festival geven jonge gezelschappen en 
artiesten presentaties aan programmeurs van internationale festivals en gezelschappen. 
 
In het tweede weekend van Operadagen Rotterdam staat onder de noemer Discover the Unexpected 
jong talent centraal. Het festival legt zich de komende jaren nog sterker dan voorheen toe op het 
ontwikkelen van talent en het stimuleren van de eerste stappen naar een internationale loopbaan.  
 
Langdurige samenwerking met Kameroperahuis 
Zo is er een langdurige samenwerking gestart met het Kameroperahuis. Deze organisatie biedt 
(inter)nationaal carrièreperspectief aan muziektheatertalent, door ze de mogelijkheid te bieden om met 
professionele begeleiding voorstellingen te maken. Een aantal van deze voorstellingen zijn vervolgens 
te zien tijdens Operadagen Rotterdam. Dit jaar zijn dat Leonore’s Fidelio en Sounds of Absence. 
 
Wat (on)vrijheid betekent, is heel persoonlijk. Maar hoe (on)vrijheid voelt is universeel. Rond dit thema 
maakte het Kameroperahuis speciaal voor het festival Leonore’s Fidelio, geïnspireerd op Fidelio van 
Beethoven maar nu gezien van uit het vrouwelijk perspectief en vertaald naar deze tijd. Te zien in de 
voormalige strafgevangenis Noordsingel, op vr 31 mei, za 1 en zo 2 juni.  
 
Componist Falk Hübner die muziek schreef voor Leonore’s Fidelio presenteert tijdens Operadagen 
Rotterdam 2013 een ander bijzonder muziektheaterproject van Productiehuis Rotterdam in de 
Rotterdamse Schouwburg: Sounds of Absence. Een route langs vier podiumwerken en installaties die 
de verbinding tussen musici en hun meest gewaardeerde medium, klank, uit elkaar trekken. Te zien 
op vr 31 mei, za 1 en zo 2 juni.  
 
Een voorbeeld van een regisseur die zich bij het Kameroperahuis heeft kunnen ontwikkelen is Sjaron 
Minailo. Met zijn gezelschap Studio Minailo is hij sinds 2008 een vaste gast van Operadagen 
Rotterdam. Dit jaar maakt hij de experimentele voorstelling Pornographia die tijdens het festival 
gespeeld wordt in de Kunsthal Rotterdam op vr 31 mei en za 1 juni. In deze voorstelling wordt het 
geluid van een gay pornofilm geherinterpreteerd als was het een operapartituur. 
 
Nationale Reisopera begeleidt jong talent  
Operadagen Rotterdam sluit dit jaar af met het Slotconcert van de Nationale Reisopera. Het concert 
met werken van o.a. Mozart, Puccini en Bizet wordt gepresenteerd door Tania Kross maar 
voornamelijk gezongen door jonge zangers. Nationale Reisopera start dit najaar met een 
ontwikkelings- en ervaringsprogramma van twee tot vier jaar voor getalenteerde jonge zangers. Het 
ensemble neemt kleinere rollen in reguliere producties voor zijn rekening of grotere rollen in kleinere 
producties. Ze worden gecoacht door zangers en regisseurs met internationale ervaring. Op dit gebied 
gaan de Nationale Reisopera en Operadagen Rotterdam de komende jaren samenwerken en het 
talent dat in Enschede traint zal in Rotterdam op de podia te zien zijn. 
 
 
 

25 mei t/m 2 juni 



Samenwerking kunstopleidingen  
Operadagen Rotterdam werkt nauw samen met de opleiding Muziektheater en opleiding Musical van 
Codarts. Tijdens het festival zijn presentaties van verschillende eindexamenproducties te zien: Don’t 
Look Back Baby op za 1 juni en Nine op zo 2 juni. 
 
Artistiek leider van de Veenfabriek Paul Koek geeft op het Koninklijk Conservatorium Den Haag de 
Master Muziektheater T.I.M.E. Tijdens Operadagen Rotterdam heeft deze groep aanstormend 
muziektheatertalent op vrijdag 31 mei een toonmoment van de voorstelling CASSco Presents 
ASAP…. Deze productie gaat tijdens het Holland Festival in première.  
 
Operatie Muziektheater 
Gedurende twee seizoenen werkten Muziek Centrum Nederland, Theater Instituut Nederland en 
Fonds Podiumkunsten samen aan Operatie Muziektheater. Operadagen Rotterdam continueert sinds 
2012 deze conferentie om de samenwerking tussen programmeurs en makers in het opera- en 
muziektheaterveld te stimuleren. Deze editie komt tot stand in samenwerking met Promotie 
Podiumkunsten met steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
 
Programmeurs van verschillende kunstenfestivals en gezelschappen uit Europa zijn aanwezig om 
talent te scouten. Zo zijn onder meer Norfolk-Norwich Festival (UK), Cryptic / Sonica (UK), Cork 
Festival (IRE), ZOON Festival (AT), Beth Morrison Projects (USA), Théâtre des Bouffes du Nord (FR), 
Opera Bergen (NO) en The Royal Opera (UK) vertegenwoordigd.  
 
Op zaterdag 1 juni ontmoeten makers en programmeurs elkaar in de Rotterdamse Schouwburg, waar 
makers nieuwe projecten pitchen. ’s Middags is er een debat met als titel: The United States of Opera.  
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Operadagen Rotterdam 
Operadagen Rotterdam brengt van 25 mei t/m 2 juni bewerkingen van bekende titels, bijzondere 
projecten op spannende locaties en nieuw muziektheater door jong talent. Het thema van het festival 
dit jaar is (R)evolutie: Vrijheid. Vrijheid is ook de verbinding tussen de vele voorstellingen 
tijdens deze editie. Zo presenteert de Veenfabriek een muziektheatraleversie 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. 
 
Noot aan de redactie: voor het maken van een interviewafspraken of meer informatie neemt u contact op 
met Anne Helsen, persvoorlichter Operadagen Rotterdam, anne@operadagenrotterdam.nl, 010-4366070, 
06-19350376. 
 
  
 
 


