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Charkov City Opera & Ballet brengt
wereldberoemde opera Nabucco naar de
Nederlandse theaters

Verdi’s opera Nabucco is vanaf januari 2020 te zien in Nederland. Nabucco vertelt

het Bijbelse verhaal van koning Nabucco van Babylonië in zijn strijd tegen de

Joden. Waarin alles op het spel komt te staan voor de liefde van een man en de

macht over een volk. Deze opera was voor Verdi de doorbraak van zijn carrière.

Met het slavenkoorlied Va Pensiero, is dit inmiddels een van de meest bekende

operamelodieën.

⏲

https://senf.pr.co/


Liefhebbers van een groot orkest kunnen hun hart ophalen. Het Philharmonie Orkest van

Charkov staat onder muzikale leiding van Jeroen Weierink. Vakmanschap en professionalisme

staan heel hoog onder musici in Oekraïne. Weierink zegt hierover: "Instrumentalisten en

zangers zijn heel gespecialiseerd en goed opgeleid, elke stad heeft een muziekopleiding. Als

Westerse dirigent is het dan mijn taak om ze muzikaal uit te dagen. Het hoeft niet altijd zo

volgens de regels zijn." Zó blaas je echt leven en bezieling in een orkest.”

Charkov City Opera & Ballet



OVER SENF THEATERPARTNERS

Senf Theaterpartners representeert meer dan 50 theaterproducenten, gezelschappen en artiesten. Wij
verzorgen niet alleen de tourneeplanning maar we bewegen en ontwikkelen mee in de theaterwereld.
Theaterproducties moeten actueel zijn, relevant en interessant voor theaterbezoekers, daarom zorgen wij ervoor
dat er ieder seizoen weer een rijk gevuld en divers aanbod aan theaterproducties in de theaters te zien is. Wij
maken ons hard om met de juiste inzet en betrokkenheid de beste producties te ondersteunen, want Senf
Theaterpartners heeft hart voor theater!

Charkov City Opera & Ballet produceert klassieke opera's en balletten in een geheel nieuwe stijl

op hoog internationaal niveau. Het gezelschap is opgegroeid onder de vleugels van het Staats

Opera & Ballet Theater en werkt samen met de beste stersolisten uit Kiev die over de gehele

wereld op het toneel te zien zijn. Charkov City Opera & Ballet brengt wereldberoemde titels als

Het Zwanenmeer, De Notenkraker, Aïda, De Parelvissers en La Traviata samen met een

Nederlands artistiek team naar de Nederlandse theaters en combineert vernieuwing met

ambacht, historie en liefde voor theater. De voorstellingen worden muzikaal begeleid door het

Philharmonie Orkest van Charkov. Charkov City Opera & Ballet zorgt voor een constante

mogelijkheid om klassieke operatitels op hoog niveau te ervaren.

Tournee: 15 januari t/m 9 februari 2020

Klik hier voor de speellijst: https://www.ntk.nl/voorstelling/charkov-city-opera-ballet-nabucco

Voor meer informatie en/of persaanvragen:

Eline de Wit
eline@senf.nl  
010 5937 293
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