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Operadagen Rotterdam 
opent festival met 
voorstellingen op locatie 

 
Morgen begint Operadagen Rotterdam 2013. Negen dagen lang presenteert het festival 36 producties 
uit zes verschillende landen op 23 locaties. Het festival heeft dit jaar als thema (R)evolutie: Vrijheid. 
Het thema komt terug in het programma dat bestaat uit verrassende bewerkingen van bekende grote 
titels, bijzondere voorstellingen op spannende locaties en werk van jong operatalent. 
 
Het festival opent op zaterdag 25 mei met No Exit, een concert van het vocaal ensemble VOX NOSTRA (DE) 
gecombineerd met een performance van kunstenaar Shahram Entekhabi (IR) in de Laurenskerk. De kerk is 
een symbolische plek voor de stad, het gebouw bleef als enige in de wijde omtrek gespaard tijdens het 
bombardement van 14 mei 1940. 
 
Opera in de gevangenis 
Operadagen Rotterdam gebruikt bijzondere plekken in de stad als operahuis. Dit keer is de voormalige 
gevangenis aan de Noordsingel één van de speelplekken. In het openingsweekend speelt IN VITRO (BE) 
Song of Songs, een hypnotiserende voorstelling met bizarre beelden.  
 
Vertelsprookje in een strandtent 
Als een rode draad door het festival reist de vertelvoorstelling De ongelooflijke veranderingen van Meneer 
Afzal (over zijn glazen been wordt niet gesproken) van muziektheater LOD langs kleine zaaltjes in de stad. In 
onder meer een strandtent, een galerie en een museum wordt dit absurde sprookje met zang gespeeld, 
waarin de verbeelding een vlucht biedt uit het leven van alle dag.  
 
Internationale producties 
Na het openingsweekend presenteert het festival grote producties in de theaters van de stad. Te beginnen 
met Songs of war op 28 mei in het nieuwe Luxor Theater, een scenisch concert met vermaarde solisten 
Dietrich Henschel (DE) en Claron McFadden (VS), muziek van Claudio Monteverdi (IT) en Heiner Goebbels 
(DE), uitgevoerd door barokensemble B'Rock (BE) en I Solisti del Vento (BE).  
 
Het legendarische Théâtre des Bouffes du Nord (FR), opgericht door theatervernieuwer Peter Brook, 
verbeeldt het vrijheidsverlangen in Janáceks opera Katia Kabanova op 29 en 30 mei in de Rotterdamse 
Schouwburg.  
 
De Veenfabriek maakte samen met Schaupielhaus Bochum (DE) een muzikale en theatrale versie van dé 
vrijheidsroman bij uitstek: Moby Dick. Een hedendaagse bewerking van de jacht op de mythische walvis 
begeleid door de electro muziek van TRACK. 
 
Kijk voor het volledige programma op: 
 
 

www.operadagenrotterdam.nl 
 
 
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. 
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