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fgelopen zomer speelde de opera  
Traviata Remixed van regisseur Lotte 
de Beer op Lowlands. Het was de eer-
ste keer dat dit festival een opera aan 
zijn programmering toevoegde. Een 
gewaagde stap, maar het bleek een 
gouden greep. De festivalbezoekers re-
ageerden spontaan op wat ze hoorden 
en zagen op het podium. De muziek 
van Verdi wist hen echter ook tot stilte 
te manen, precies op die momenten 
waarop het verhaal daar om vroeg. 
Voor veel bezoekers was het een eer-
ste kennismaking met een opera. En 
wellicht niet hun laatste. De opvat-
ting dat opera ouderwets, oersaai en 
ontoegankelijk zou zijn, werd met dit 
experiment mooi weerlegd. 

Lotte de Beer is niet de enige die haar 
nek uitsteekt om opera onder een 
nieuw en jonger publiek onder de aan-
dacht te brengen. In het programma 
De Wereld Draait Door deed mez-
zosopraan Tania Kross een paar maan-
den terug haar beklag over de volgens 
haar te behoudende operawereld. In 
haar opinie moet er een antwoord 
komen op de vergrijzing en margina-
lisering van het fenomeen opera in 
Nederland. Een jonger publiek ontvan-
kelijk maken voor opera betekent dat 
er in vorm en inhoud van de voor-
stellingen iets moet veranderen. Als 
opera de samenleving van vandaag wil 
aanspreken, dan zal het ook vanuit die 
samenleving moeten vertrekken. Voor 
Kross (die in de Stadsschouwburg te 
zien was in de opera’s Katibu di Shon, 
Granida en Arminio) was dit een 
reden om de klassieke opera de rug 
toe te keren. Haar zorgen zijn zeker 

Opera in 
beweging

gegrond, maar ondertussen is de ope-
rawereld wel degelijk in beweging. 

In Amersfoort huist Holland Opera 
(voorheen Xynix Opera), dat onder 
artistieke leiding van Joke Hoolboom 
al jaren met succes operavoorstellin-
gen maakt voor zowel kinderen als 
volwassenen. Hoolboom kiest veelal 
voor verrassende locaties en deinst er 
niet voor terug rigoureuze ingrepen 
te doen in een opera. Zo schrapte ze 
bijvoorbeeld een kwart uit de parti-
tuur van Don Giovanni. En in de opera 
Orfeo voegde ze een flamencogitarist 
en een DJ toe aan het orkest. Deze 
combinatie maakte de compositie van 
Monteverdi eigentijds zonder dat het 
origineel werd aangetast. Op 25 janua-
ri is hun (zeer lovende gerecenseerde) 
Roodkapjebewerking Roodhapje (6+) 
met muziek van Steven Kamperman in 
de schouwburg te zien.

OPERA2DAY in Den Haag zoekt even-
eens naar manieren om de traditie van 
opera in te bedden in de huidige tijd 
en samenleving. Met een overwegend 
jong ensemble maakte het de voorstel-
ling La Troupe d'Orphée, die op locatie 
in de Grote Kerk in Den Haag te zien 
was. De voorstelling was een combina-
tie van opera, dans en theater en werd 
verkozen tot beste operavoorstelling 
van 2014. Een jaar later speelde in de 
Stadsschouwburg hun Mariken in de 
tuin der lusten in Amsterdam. Ook 
in Friesland wordt opera op locatie 
gebracht, Opera Spanga produceert 
operavoorstellingen en operafilms 
voor een breed publiek en geeft jong 
talent de kans om zich te ontwikkelen. 

Wie zegt ‘de opera’  
bedoelt meestal De  
Nationale Opera, die tot 
de jaren ‘80 in de  
Stadsschouwburg speelde 
en toen verhuisde naar 
het gloednieuwe  
Muziektheater op het  
Waterlooplein. Daar  
worden de grootschali-
ge operavoorstellingen 
sindsdien opgevoerd. In 
Nederland maakt een 
aantal gezelschappen ook 
kleinschalige en/of expe-
rimentele opera. Die  
passen soms beter op  
andere podia, zoals dat 
van de Stadsschouwburg. 
Op het Leidseplein wor-
den ieder jaar een aantal 
van die voorstellingen 
gepresenteerd - die soms 
ook gesteund worden, 
of zelfs gecoproduceerd, 
door ‘de opera’. Opera is 
in beweging.

TEKST Manon Wittebol

Roodhapje, foto Ben van Duin
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Roodhapje (6+)
HOLLAND OPERA  
WO 25 JAN, 16.00 UUR
—

Fortress Europe (PREMIÈRE)
(SIGN OF THE TIMES PART 1)
OPERA FORWARD FESTIVAL /
OPERA TRIONFO
MA 20 - WO 22 MRT
—

The new prince (PREMIÈRE)
OPERA FORWARD FESTIVAL /
DE NATIONALE OPERA 
VR 24 - VR 31 MRT, 20.30 UUR

Dit laatste geldt voor Opera Zuid al 
jaren als belangrijkste speerpunt van 
haar artistieke missie. Het gezelschap 
uit Maastricht is hiervoor nu ook 
een samenwerking aangegaan met de 
twee grootste operagezelschappen 
in Nederland, De Nationale Opera in 
Amsterdam en De Nationale Reisopera 
dat in Enschede huist. Samen hebben 
zij een talentontwikkelingsprogram-
ma opgezet dat kansen biedt aan o.a. 
zangers, dirigenten, ontwerpers en 
regisseurs.

De Nationale Opera, dat nog al eens 
de kritiek krijgt dat het overwegend 
een grijs publiek van operakenners 
aantrekt, heeft naast het talentont-
wikkelingsprogramma meer initi-
atieven gestart. Zo organiseert het 
gezelschap sinds twee jaar het Opera 
Forward Festival. Dit festival verkent 
met vernieuwend werk en progressie-
ve kunstenaars de toekomst van de 
opera. Daarnaast introduceerde het 
gezelschap de ‘operaflirt’ waarmee het 
toeschouwers tot 30 jaar wil verleiden 
om een opera te bezoeken door hen 
voorafgaand aan een voorstelling een 
kijkje achter de schermen te bieden.

Dat klassieke en vernieuwende opera 
elkaar niet uit de weg hoeven te gaan, 
bewijzen de twee jonge succesvolle 
operaregisseurs, Lotte de Beer en Flo-
ris Visser. Beiden maken zowel (klas-
sieke) opera’s bij grote gezelschappen 
als eigentijdse opera met kleinere 
ensembles. Zo maakte Lotte de Beer 
Hänsel und Gretl en The new prince bij 
De Nationale Opera. Maar ze richtte 
ook haar eigen groep op, Operafront, 
waarmee ze oude meesterwerken 
toegankelijk wil maken voor een he-
dendaags publiek. Floris Visser werkte 
bij gezelschappen als De Nationale 
Reisopera en - als eerste Nederlandse 
regisseur - de Russische Bolshoi Ope-
ra. Daarnaast is hij artistiek directeur 
van Opera Trionfo. Dit gezelschap 
maakt samen met o.a. Asko|Schön-
berg een serie opera’s onder de noe-
mer Sign of the Times, nieuwe opera’s 
die inspelen op de actualiteit. Fortress 
Europe is hiervan het eerste deel. De 
Beer en Visser zijn bekende gezichten 
in de Stadsschouwburg. Van De Beer 

tonen we in maart 2017 The new 
prince en van Visser Fortress Europe.

Deze rondreis door operaland laat zien 
dat het fenomeen opera leeft en klaar 
is voor de toekomst. Dit betekent ech-
ter niet dat het verleden zomaar wordt 
uitgewist. Dat de oude meesterwerken 
ook de jonge generatie nog bekoren, 
zal de doorgewinterde operaliefheb-
ber geruststellen. De schoonheid van 
een Puccini of een Wagner zal ten alle 
tijden overleven. Zonder de traditie, 
geen vernieuwing. Zolang de geves-
tigde orde vooruit blijft kijken en de 
vernieuwende makers niet nalaten 
achterom te blijven zien, kan opera 
zijn beste tijd nog tegemoet gaan.  

“Deze rondreis door 
operaland laat zien dat het 
fenomeen opera leeft en 

klaar is voor de toekomst”

EDUCATIE

VERBINDINGEN DIE ER 
(NOG) NIET ZIJN:

Er zitten grote verschillen in de  
scholen van Amsterdam. In sociaal-
economische samenstelling, culturele 
mix, niveau en kansen. Soms geldt 
dat voor scholen in één en dezelfde 
buurt. Kinderen (en ouders) van die 
scholen komen soms niet met elkaar 
in contact. Het zijn andere werelden. 
Toch zijn dit mensen die nu en in de 
toekomst met elkaar in dezelfde stad 
(moeten) samenleven.

Vier partners bedachten drie jaar 
geleden dat ze die kinderen en hun 
ouders iets waardevols konden bieden. 
Verbinding. Samen Kijken is een meer-
jarige samenwerking van het Stedelijk 
Museum, Stadsschouwburg Amster-
dam en Artis, bij elkaar gebracht door 
Rabobank Amsterdam. Samen Kijken 

brengt verbindingen tot stand die er 
nog niet zijn. Een sociaaleconomisch 
zwakke Amsterdamse school werkt tij-
dens het project samen met een sterke 
school. Ook worden de ouders van de 
kinderen betrokken en met elkaar in 
contact gebracht. 

Samen Kijken in de schouwburg draait 
om theater en samenwerken. Kinderen 
van twee scholen ontmoeten elkaar in 
de schouwburg. Ze krijgen een avon-
tuurlijke rondleiding, leren over thea-
ter en maken samen een korte voor-
stelling. De ouders gaan ondertussen 
tijdens een speeddate in gesprek over 
hun toekomstdromen voor hun kinde-
ren. Voor een aantal was het een echte 
eyeopener, vertelden ze na afloop. In 
het dagelijkse leven blijkt de kloof 

tussen de bewoners van verschillende 
wijken, culturen en inkomensgroepen 
vrij groot. In het theater, in het spoor 
van de kinderen, zijn verrassende ont-
moetingen mogelijk.

Elze van der Steen, hoofd Educatie 
van de Stadsschouwburg, was bij deze 
ontmoetingen: "Het is spannend en 
prachtig om dat voor je ogen te zien 
gebeuren, omdat het om zulke ver-
schillende scholen gaat. Voor de kin-
deren en de ouders was het toch een 
beetje een avontuur. Wat me opviel 
en ook ontroerde, was dat alle ouders, 
hoe verschillend hun achtergrond ook 
was, in wezen hetzelfde wensen voor 
hun kinderen. Een huis, een baan, een 
goede toekomst. Dat ze veilig opgroei-
en en goed terecht komen."  

Samen Kijken

The new prince, foto De Nationale Opera
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