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De recente vermissing van vijf vrouwen zorgt 
voor veel onrust in de stad. Hoewel de politie veel 
meldingen binnenkreeg over de verschillende zaken, 
lijkt men te zoeken naar een speld in een hooiberg. 

Veel tipgevers zeggen dat ze ‘iets’ gezien hebben. Er valt in de 
binnengekomen tips echter geen lijn te ontdekken. Nog altijd is 
onduidelijk of er in dit vijftal zaken sprake is van een misdrijf,  
of dat de vrouwen vrijwillig de benen hebben genomen.  
Inmiddels onderzoekt de politie of deze zaken iets met elkaar  
te maken hebben. 

De eerste vermissing werd een paar weken geleden gemeld. 
Het betrof een alleenstaande jonge vrouw. Zij werd voor het  
laatst gezien in een park in de buurt van een rondreizend theater.  
De tweede vermissing, een paar weken later, werd gemeld door 
een rijke familie uit het centrum van de stad. De dochter van  
deze familie had een afspraak in de stad waarvan ze niet terug
keerde. Enige tijd later verdween ook de moeder van dit meisje. 
Inmiddels heeft de familie beide vrouwen als vermist opgegeven. 
In alle drie de gevallen lijkt ene Dr. M. een rol te spelen, een voor
malig goochelaar. Inmiddels is M. opgepakt voor verhoor. M. laat 
via zijn advocaat weten dat hij niets met de verdwijningen te maken 
heeft. De verhoren hebben tot op heden dan ook niets opgeleverd. 
Een vierde vermissing betreft een jongedame met psychische 

problemen. Na een bezoek aan een psychiater is niets meer van 
haar vernomen. Ook in deze zaak staat de politie met lege handen. 
Er is nog geen lijk gevonden. Gezien de geestelijk staat waarin de 
dame zich bevond, wordt gevreesd voor zelfdoding. 
De meest recente verdwijning vond plaats in de Vogelbuurt vlakbij 
het verlaten kerkhof. Volgens de buurtbewoners wordt de oude 
kapel af en toe gebruikt door een obscure groep satanisten voor 
duistere rituelen. Na grondig onderzoek in de kerk en op het kerk
hof werd niets verdachts aangetroffen. 
Tot nu toe heeft de zoektocht nog maar één verdachte opgeleverd, 
ondanks verschillende tips. De hoop blijft vooralsnog gevestigd op 
het vinden van getuigen die één van de vrouwen hebben gezien 
rond het tijdstip van de verdwijning. 
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“HET LICHAAM IS DE ILLUSIE, 
DE ZIEL IS DE WERKELIJKHEID”

HAZRAT INAYAT KHAN

SOEFIMYSTICUS ÉN MUSICUS, 1882 – 1927

U kunt een bedrag doneren via www.voordekunst.nl of  
www.opera2day.nl/dvd/bestellen. Als dank krijgt u uiteraard 
als eerste de nieuwe DVD in de bus of toegang tot een hoge kwaliteit 

streaming. Als u meer doneert geniet u extra privileges, zoals een ontmoeting 
met de makers van Dr. Miracle’s last illusion. 

Deze truc gaat niet lukken zonder uw assistentie. Helpt u 
mee het benodigde bedrag bij elkaar te toveren? 

Een voorstelling lijkt een illusie. Na afloop is een  
herinnering het enige dat overblijft. Zelfs de toverkunst van 

Dr. Miracle kan daar niets aan veranderen.

Wilt u de betoverende wereld van Dr. Miracle’s last illusion langer 
vasthouden? Steun ons dan in het maken van een videoregistratie en 

het uitbrengen van een dvd. Dan kunt u langer nagenieten en blijft deze 
voorstelling na afloop meer dan een illusie. 

LAAT U NOG EEN KEER BETOVEREN!
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HET VERHAAL VAN 
DR. MIRACLE

SYNOPSIS

De rondreizende illusionist Dr. Miracle ontdekt tijdens 
één van zijn shows de mysterieuze wereld van het 
leven na de dood. Door wat lijkt op een onhandig 
bedrijfsongeval is hij getuige van het overlijden van 
een toevallige voorbijgangster, een meisje dat hij 
vroeg aan een truc mee te werken. Terwijl zij sterft 
vangt Dr. Miracle een glimp op van het eeuwige licht 
uit het hiernamaals. Hij raakt volledig geobsedeerd 
door de overgave van de ziel aan de dood. Hij 
rea li seert zich dat wat hij zag hetgeen is dat Isolde 
bezingt in haar Liebestod aan het einde van Wagners 
opera Tristan und Isolde. Geheel geïnspireerd gaat 

Dr. Miracle daarna op zoek naar methodes waarmee 
hij het overgangsmoment kan simuleren tussen 
leven en dood en het bewuste en onbewuste. Zijn 
eerste experiment is met een slaapmiddel dat een 
lieftallige jongedame in een ‘verlichte’ maar fatale 
droomtoestand brengt. Om de ervaring sterker te 
maken worden zijn methodes steeds wreder. Als 
zelfbenoemd psychotherapeut en exorcist weet hij 
vrouwen tot waanzin te drijven. Steeds opnieuw 
krijgt hij een glimp van het eeuwige licht, maar dat is 
niet genoeg, hij verlangt naar meer. De aanzuigende 
werking van de onbekende wereld kan hij niet meer 

weerstaan. Hij gaat nog een stap verder en probeert 
als paragnost direct in contact te komen met de 
doden. Dr. Miracle verliest langzaam maar zeker de 
grip op zijn macabere magische wereld. De grens 
tussen wat echt en illusie is wordt steeds onduidelijker. 
De verdwenen vrouwen laten hem niet met rust.  
Ze spoken door zijn hoofd en verschijnen in zijn leven. 
Door zijn gegoochel met leven en dood lijkt hij de deur 
naar het hiernamaals op een kier te hebben gezet. 
Uiteindelijk drijft zijn zoektocht hem tot waanzin en 
wordt hij gedwongen zelf de laatste deur te openen 
om op te gaan in het eeuwige licht. 

In Dr. Miracle’s last illusion gaan delen uit opera’s en 
balletten van onder meer Bellini, Offenbach, Verdi, 
Wagner en Stravinsky op in een nieuw geheel. Een 

dergelijke werkwijze hanteerde OPERA2DAY eerder 
in verschillende voorstellingen op locatie. In Dolhuys 

Kermis klonken lamenti van diverse barokcomponisten 
tijdens een rondtocht door een psychiatrische instelling. 

In La troupe d’Orphée kreeg het korte operaatje La 
descente d’Orphée aux enfers van Charpentier een 

nieuwe context met behulp van theater en kerkmuziek 
van deze componist. In Dr. Miracle’s last illusion 
experimenteert OPERA2DAY voor het eerst met 

dit vormprincipe in het theater. Overigens met het 
gevoel in een grote traditie te staan. In de achttiende 
eeuw was het de gewoonste zaak van de wereld om 
delen uit opera’s van meerdere componisten in één 

voorstelling samen te brengen. De Italianen noemden 
zo’n operaproductie een ‘pasticcio’ – een pastei waarin 

vele ingrediënten één smakelijk gerecht vormen. Er 
konden leuke spelletjes mee worden gespeeld. Zo 
gaf de Venetiaanse Vivaldi in zijn opera Bajazet de 

‘good guy’ Bajazet muziek van zichzelf, en gaf hij de 
‘bad guy’ Tamerlano muziek van zijn concurrerende 

collegacomponisten Hasse, Leo en Vinci van de 
Napolitaanse school, die Vivaldi in populariteit aan het 

voorbijstreven waren. Op listige wijze kon hij zo ook 
het publiek bedienen met het virtuoze Napolitaanse 

repertoire. In onze voorstelling krijgen scènes 
die onderdeel waren van andere opera’s nu 

een nieuwe betekenis binnen het verhaal van 
Dr. Miracle. De vrouwelijke karakters worden 
slachtoffers van de vele ‘methodes’ van een 
man in zijn zoektocht naar het eeuwige licht 

en de eeuwige schoonheid. We zijn er 
zeker van dat die eeuwige schoonheid in 
ieder geval gevonden kan worden in het 

repertoire dat u in deze voorstelling 
gepresenteerd krijgt en dat wij 

mateloos bewonderen.

ADELINA PATTI INSPIREERT MUZEN DR. MIRACLE 

VIER OPTREDENS VOOR ÉÉN KASTEEL
De drie sopranen in Dr. Miracle’s last illusion brengen een hommage aan het belcanto van legendarische operadiva’s als 

Nellie Melba, Lilli Lehmann en Adelina Patti, zangeressen uit de tijd van Dr. Miracle. Adelina Patti was een wereldster,  
de sopraan voor wie Verdi op zijn knieën lag. Zij beheerste de negentiendeeeuwse belcantotraditie tot in de finesses:  

een verfijnde manier van zingen, met veel vrije versieringen, die volkomen in dienst stond van het drama en de tekst.  
Met haar zangkunst verdiende Patti fortuinen. Zij kocht een nieuw kasteel met de opbrengst van  

slechts vier optredens. 

In de Koninklijke Schouwburg trad zij twee keer op, in 1862 en 1870. Voor haar optredens moesten de toegangsprijzen 
worden verdubbeld. Zij vroeg een enorme gage. In 1862 was de gehele stad volgeplakt met posters om het publiek naar  

de schouwburg te lokken. Haar vertolking van Lucia di Lammermoor maakte een verpletterende indruk.

Het Algemeen Handelsblad schreef: “Wie schetst naar waarde de laatste scène van het derde bedrijf, waar zij van haar 
verstand beroofd zich beelden en toestanden uit het verleden voor den geest haalt en zonder de omstanders te bemerken, 

zich in allerlei droomerijen verdiept. Zelden was het ons gegeven zooveel waarheid in spel en zang vereenigd te zien, die 
starre blik, dat laghend wezen, die plotselinge verandering van vreugde in angst, van kalmte in wanhoop, die zang, dan 

liefelijk en welluidend het gekweel der vogels nabootsende, dan hol en schril wanneer een angstig droombeeld haar voor 
den geest zweeft en pijnigt, dit alles is natuur en kan, bij zooveel jeugd, niet beter worden wedergegeven.”

Ook wij kunnen een glimp van Patti’s belcanto opvangen, omdat zij in 1905 een aantal opnames heeft gemaakt. De techniek 
was nog niet ver gevorderd, maar toch hoor je ook nu nog een artisticiteit en eigenzinnige vertolkingskunst die zijn weerga 
niet kent. Luister bijvoorbeeld – het kan op Youtube – naar haar vertolking van de slaapwandelaria uit La sonnambula, die 

ook in Dr. Miracle’s last illusion wordt gezongen, naar onze mening een uitvoering van een ontroerende schoonheid.  
Dat vond de diva ook zelf, die bij het terugluisteren ‘getroffen’ was, en haar populariteit ineens  

veel beter begreep… 

VOOR U GESERVEERD: 

EEN PASTICCIO!
UIT BEWONDERING VOOR 
EEUWIGE SCHOONHEID

D R .  M I R A C L E S Y N O P S I S
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Is Dr. Miracle een meesterillusionist die ons in de 
maling neemt, een oprechte zoeker naar de eeuwige 

schoonheid of een seriemoordenaar ? Mocht het laatste 
het geval zijn, dan is Dr. Miracle’s last illusion onvervalst 
horrortheater. Dat genre staat in een beruchte traditie.  
De 19de eeuw is de bloeiperiode van de gothic novel. 
Horrorlegendes als Dracula, Frankenstein, Dr. Jekyll 

& Mr. Hide en Dorian Gray werden door het grote 
publiek verslonden. Ook in het theater werd de gruwel 

niet geschuwd. Dat kreeg een hoogtepunt in het 
roemruchte Théâtre du GrandGuignol. In 1897 opende 

dit Parijse theater zijn deuren aan de Place Pigalle. 
De bezoekers konden zich vergapen aan de meest 

macabere voorstellingen. Het was niet ongebruikelijk 
dat flauwgevallen bezoekers de zaal uit moesten worden 

gedragen. Een willekeurig voorbeeld van wat in het 
theater werd gepresenteerd: in Le laboratoire des 

hallucinations, een stuk van André de Lorde, krijgt een 
chirurg de minnaar van zijn vrouw op de operatietafel. 

De arts neemt wraak en verminkt zijn slachtoffer 
in een lugubere hersenoperatie. Veranderd in een 

hallucinerende zombie splijt de patiënt de schedel van 
zijn arts, met een hamer en een beitel. Het toneelbloed 
klaterde rijkelijk in het rond. Een van de steractrices in 
GrandGuignol was Paula Maxa. Zij stond bekend als 
de frequentst vermoorde vrouw ter wereld. Tijdens 
haar loopbaan in het theater, van 1917 tot 1930, is zij 
op 60 verschillende manieren meer dan 10.000 keer 

vermoord en minstens 3.000 keer verkracht. De afstand 
van de GrandGuignol naar de Opéra was letterlijk (1,5 

kilometer door de Parijse straten) én figuurlijk niet groot: 
ook in de opera tierde de vrees en gruwel steeds weliger 

in de 19de eeuw. 

HORROR 
IN HET 

THÉÂTRE DU 
GRAND-GUIGNOL

“WHAT IS DEATH 
BUT A SWEETER CHANGE”

UIT DE OPERA THE MEDIUM VAN 

GIAN CARLO MENOTTI

OPERA EN ILLUSIONISME VOORBIJ  
DE GRENS VAN LEVEN EN DOOD

Explosie van creativiteit
In de decennia rondom 1900 vond op cultureel gebied een 
explosie van creativiteit plaats. Kunst en entertainment bloeiden 
onder de zon van een decadent en apocalyptisch Avondland. 
Verschillende kunstgenres bestonden naast elkaar, maar lieten 
zich ook door elkaar inspireren. Dit gebeurde vanaf het midden 
van de negentiende eeuw in de serieuze kunsttempels, in de 
salons en opéras comiques, maar ook in de etablissementen van 
de lichte kunsten zoals de vaudevilles, musichalls en nachtclubs 
waar in wonderbaarlijke shows de meest onvermoede talenten 
samenkwamen. Of je nu door de zangers, de dansers, de acrobaten 
of de goochelaars betoverd werd, er was voor elk wat wils. ‘Hoge’ 
en ‘lage’ kunsten gingen een heuse flirt met elkaar aan. Offenbach 
speelde in zijn opéras comiques met het nachtleven van Parijs, 
Stravinsky incorporeerde jazz in zijn muziek, de vernieuwers Berg, 
Webern en Schönberg arrangeerden walsen van Johann Strauss. 
Kurt Weill kwam er openlijk voor uit dat zijn inspiratie kwam van “de 
lichte muze die zulke genieën als Offenbach, Sullivan en Strauss 
had voortgebracht.” Hij concludeerde: “Er valt geen onderscheid 
tussen serieuze en lichte muziek te onderkennen. Er is alleen goede 
en slechte muziek.” Ook in de theaters kropen kunst en amusement 
naar elkaar toe: Richard Strauss’ Salomé is in bloederigheid niet te 
onderscheiden van de horrorshows die destijds te zien waren in het 
Parijse Theâtre GrandGuignol en bij optredens van illusionisten.
 

Betoverende wetenschap
Vanaf het eind van de achttiende eeuw groeide de invloed van 
wetenschap en techniek. Deze ‘onttoverden’ het wereldbeeld met 
rationele verklaringen voor wat eerst werd gezien als spirituele 

verschijnselen. Maar wetenschap en techniek leken ook zelf te 
kunnen toveren en leverden nieuwe inzichten op, die fascinerend 
en wonderbaarlijk waren, maar ook bedreigend. De mens die nog 
gewend was te denken aan hogere machten, leven na de dood 
en duivelse verschijningen zag die fenomenen ook terug in de 
wonderen van de vernieuwing. Bovendien ging ook de wetenschap 
zich richten op het onzichtbare. Zo ontstond de psychologie, die 
het onderbewuste ‘onthulde’. Psychologie ging toen vaak nog 
hand in hand met spiritisme, dat over de grens van de dood wilde 
kijken. Veel mensen raakten daarvan in de ban en zagen nieuwe 
mogelijkheden om een invulling te geven aan hun spirituele 
behoeften. Op een gemiddelde zaterdagavond in Den Haag 
vonden volgens een recente studie zo’n dertig seances plaats.

Illusies in het theater
Het theater was, zoals altijd, een spiegel van zijn tijd. De hierboven 
genoemde ontwikkelingen vonden ook hun weerklank op het 
podium. Het meest opvallend voor die periode is de opkomst 
van een heel nieuw genre: het illusionisme. Het was de Fransman 
Robert Houdin (1805 – 1871) die – met een groot theatraal talent 
en de technische kunde op zak van zijn vader (een klokkenmaker) 
– de goochelkunst van de straat naar de Parijse salons en de grote 
podia bracht, gekleed in rokkostuum. Illusionisten werden in 
korte tijd supersterren, die met topgages speelden in uitverkochte 
grote theaterzalen. Voor hun voorstellingen was de wetenschap 
vaak de inspiratiebron, en velen noemden zich dan ook ‘Doctor’ 
of ‘Professor’. Houdin baseerde zijn show Le château de Mesmer 
op de wetten van Mesmer, en ‘Wizard of the world’ Dobler liet 
het auditorium versteld staan door 200 kaarsen ineens te doen 
ontsteken met één schot van zijn pistool (en een klein beetje hulp 

van het nieuwe fenomeen ‘elektriciteit’). Later werd de theoretische 
mogelijkheid tot tijdreizen door Einsteins inzichten een geliefd 
thema. Illusionisme en spiritisme kropen ook naar elkaar toe.  
De illusionisten communiceerden met de doden, ‘wisten’ dingen 
van de mensen, en lieten doden zelfs weer verschijnen. Grappig 
genoeg was het juist weer de illusionist Harry Houdini die rond 
1925 zijn programma opbouwde rond het ontmaskeren van al 
deze ‘waar’zeggers. Muziek speelde vaak een belangrijke rol in de 
illusieshows. Op veel van de tekeningen, posters en foto’s van die 
voorstellingen zijn orkesten, ensembles en instrumenten te zien. De 
muziek werd zowel gebruikt als ondersteuning, als inspiratiebron 
van het programma als wel gewoon ter ‘opluistering’ en ‘variété’.

Een duivels verbond
Ook de opera was een spiegel van zijn tijd. Magie, psychologie 
en spiritisme en een vleugje horror speelden er in de negentiende 
en begin twintigste eeuw een hoofdrol in. Daar ging een lange 
voorgeschiedenis aan vooraf. Opera en magie leken al direct in 
1600, toen de opera als genre tot bloei kwam, een pact te hebben 
gesloten. Leonardo da Vinci en andere uitvinders ontwierpen 
machines om goden door de lucht te laten zweven en vanuit het 
niets te laten verschijnen: Deus ex machina. Ook verschenen op 
het podium al snel personages met magische krachten: tovenaars, 
heksen, méphistophélès en wonderdokters (alias charlatans), 
die gebruik maakten van bijvoorbeeld toverfluiten of magische 
kogels. Later ontstond een nieuw genre van waanzinsscènes, 
waarin ‘betoverde mensen’ bevangen raken door hysterie, met 
vaak bloederige gevolgen. De illusionisten en wetenschappers die 
in de negentiende eeuw in opmars kwamen, waren ook te zien op 
het operatoneel. De meest markante voorbeelden zijn te vinden 
bij Offenbach. In zijn Le docteur Ox (naar Jules Verne), misbruikt 
ene Dr. Ox (afgeleid van Oxygen, zuurstof) de inwoners van een 
onwetend dorp voor explosieve wetenschappelijke experimenten. 
In Offenbachs Les contes d’Hoffmann zien we hoe Lindorf in drie 
aktes met illusies en tovenarij Hoffmann misleidt. Lindorf heeft drie 
aliassen. Als Coppélius beschikt hij over de macht om dode materie 
tot leven te wekken (zoals de levende pop Olympia, waarop hij 
Hoffmann verliefd laat worden). Als Dr. Miracle kan hij wat levend 
is tot de dood verleiden; hij laat de zangeres Giulietta zichzelf dood 
zingen. Als Dapertutto bespeelt hij de zielen van zijn slachtoffers; 
hij steelt Hoffmanns spiegelbeeld.
 

Horen en zien over de 
grens van de dood
Rondom 1900 werd de dood ook letterlijk overwonnen, en wel via 
fotografie, film, wasrol, pianola en grammofoonplaat. De beeld en 
geluidsopnames gaven een unieke mogelijkheid om het leven uit 
deze voorbije periode te leren kennen, en lang overleden mensen 
in ‘levenden lijve’ te ‘ontmoeten’. De grammofoonopname opende 
het venster naar de tijd van vóór 1900. Het zijn voor de studie naar 
historische uitvoeringspraktijk bronnen van onschatbare waarde. 
Veel zangers en musici zijn te horen in stukken van componisten 
met wie ze intensief hebben samengewerkt. Ook componisten die 
hun eigen werk uitvoeren zijn op wasrollen en 78 toerenplaten te 
beluisteren.

Dr. Miracle’s last illusion verplaatst ons naar de tijd rond 1900. Het leven kreeg toen kleur door zowel 
sprankelend variété als een fascinatie voor het bestaan voorbij de grens van leven en dood.  

Regisseur Serge van Veggel schetst een cultuurhistorisch kader.

 Klassieke muziek en opera waren ook in de negentiende eeuw voor illusionisten al een grote inspiratiebron. Muziek, zoals de 
vioolvirtuoos Paganini, dook geregeld op als thema van illusievoorstellingen. En vrijwel altijd speelde een liveorkest in de bak.

À  PA R I S V O O R B I J  L E V E N  E N  D O O D
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INSPIRATIE UIT HET VERLEDEN GEEFT NIEUWE ENERGIE
HERNÁN SCHVARTZMAN EN EMLYN STAM OVER HUN RESEARCH NAAR OUDE OPNAMES

Dr. Miracle’s last illusion is een hommage aan de 
kleurrijke wereld rond 1900. Die wordt niet alleen 
visueel op het toneel getoverd. Ook met de klanken 
die uit de orkestbak opstijgen wil OPERA2DAY de 
theaterbezoekers laten terugreizen in de tijd. En de 
drie sopranen versterken die illusie. Ze brengen een 
hommage aan de belcantotraditie van legendarische 
diva’s als Adelina Patti, Lili Lehmann en Nellie Melba. 

Dirigent Hernán Schvartzman en Emlyn Stam, altviolist en artistiek 
leider van het New European Ensemble, luisterden intensief 
naar 78 toerenplaten om de klankwereld van toen tot leven te 
kunnen wekken. Het is voor hen geen onbekend terrein. Hernán 
Schvartzman studeerde af aan de oudemuziekafdeling van het 
Haagse conservatorium; daar verdiepte hij zich intensief in de 
historische uitvoeringspraktijk. Emlyn Stam is aan de Universiteit 
van Gent aan het promoveren op een studie over oude platen.

“Ze hadden allemaal een eigen stijl”
Hernán Schvartzman loopt over van enthousiasme als hij over de 
oude opnames praat: “Die openen een venster op de negentiende 
eeuw. De zangers en musici die je beluistert, staan nog middenin 
de romantische traditie. Ze hebben vaak nauw samengewerkt met 
de componisten zelf. De informatie die je krijgt om dichter bij de 
stijl van toen te komen is van onschatbare waarde.” Emlyn Stam valt 
hem bij: “Er werd heel expressief gemusiceerd. De musici lieten 
het tempo sterk fluctueren, gebruikten veel portamenti (het glijden 
van de ene naar de andere toon) en voegden versieringen en extra 
noten toe aan de partituur. Als je daar goed naar luistert, kun je 
veel vrijer gaan musiceren dan je in ons huidige muziekklimaat 
zou durven. Musici volgen tegenwoordig veel strikter de partituur 
en streven naar perfectie. Verschillende uitvoeringen van één 
stuk zijn steeds meer op elkaar gaan lijken. Ze lijken uit dezelfde 
mal te komen. Vroeger kon je violisten, pianisten en zangeressen 
makkelijk herkennen. Ze hadden allemaal een eigen stijl.”

“Ik viel van mijn stoel”
Hernán noemt als voorbeeld Adelina Patti. “Vijf jaar geleden 
luisterde ik voor het eerst naar haar opnames. Ik viel van mijn stoel. 
Want ze breekt zo’n beetje met elke norm waarmee tegen woordig 
muziek wordt gemaakt. Maar de grote componisten vereerden 
haar. Dat Patti hun noten soms totaal veranderde, moet hen 
kennelijk niet hebben dwarsgezeten.” Hij draait Patti‘s opname van 
Ah non credea mirarti – te beluisteren op Youtube – uit Bellini’s 
opera La sonnambula, de scène die ook in Dr. Miracle’s last illusion 
te zien is. Op zijn laptop toont Hernán hoe het tempo verloopt. 
Geen slag binnen de vierkwartsmaat is hetzelfde. Patti glijdt vaak 
van de ene noot naar de ander – het is voor menig zangpedagoog 
van nu een doodzonde – en haar melodielijn, met rijke versieringen

 
opgesmukt, lijkt vaak los te staan van de begeleiding. Emlyn: 
“Als je het analyseert, is het naar onze maatstaven behoorlijk 
extreem. Maar toch klinkt het heel natuurlijk en vanzelfsprekend.” 
Hernán: “Ze wist precies wat ze deed. Als je gedetailleerd 
luistert, valt op dat Patti binnen één maat nooit dezelfde soort 
portamenti zong. Er zijn allerlei variaties in tempo, in kleur en in 
dynamische schakeringen. Daar lag een enorm vakmanschap aan 
ten grondslag. En haar vertolking is behoorlijk authentiek. Patti 
liet zich coachen door de pianist Maurice Strakosch, die nog had 
samengewerkt met Giuditta Pasta, de sopraan die in de premières 
van de opera’s van Bellini heeft gezongen.” 

Hoe laten ze de drie sopranen en de musici van het New European 
Ensemble musiceren als hun collega’s rond 1900? Hernán: “Daar 
hebben we hard aan gewerkt. We hebben de sopranen eerst 
gevraagd om strikt de oude opnames te volgen, zodat ze een 
goed gevoel konden krijgen voor de stijl. In het begin was dat een 
behoorlijke uitdaging. Maar al snel ging het steeds beter, zodat 
ze in de belcantostijl van vroeger hun eigen interpretaties konden 
gaan ontwikkelen.” Emlyn: “Voor het ensemble is het de kunst om 
de zangers te volgen, maar ze net als toen veel ruimte te geven, 
zodat de zangstem zich vrij kan bewegen ten opzichte van de 
begeleiding.” Hernán: “En het klinkende resultaat moet natuurlijk 
overkomen. We gaan zo ver mogelijk om er voor te zorgen dat het 
vrij kan klinken, van binnenuit en met overtuigingskracht.”

Van groot orkest naar twaalf musici
Het New European Ensemble zit in de orkestbak. Daniël 
Hamburger werkte de oorspronkelijke partituren voor orkest om 
naar een groep van twaalf musici. Hernán: “In de negentiende 
eeuw gebeurde dat vaak. Les contes d’Hoffmann van Offenbach 
werd de eerste keren opgevoerd met een klein ensemble. We 
hebben ons ook laten inspireren door de illusionisten waarvan we 
weten dat ze in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag hebben 
opgetreden met een ensemble dat ongeveer net zo groot is als in 
onze voorstelling.”

Emlyn: “We richten ons niet alleen op de klank en de uitvoerings
praktijk, maar zoeken ook naar de juiste mindset, emoties en 
inspiratie om ons als musici te kunnen verplaatsen naar de tijd van 
Dr. Miracle. Het lijkt een paradox. Maar doordat we ons door het 
verleden laten inspireren, kunnen we onze uitvoeringen en de 
communicatie met het publiek een nieuwe energie geven.”

Operaregisseur Serge van Veggel en
il lusionist Woedy Woet laten in 
Dr. Miracle’s last illusion opera en 
illu sionisme samensmelten. De samen-
werking is inspirerend, omdat de één 
een fascinatie voor het metier van de 
ander koestert. Eric Korsten ging met 
de twee theatermakers in gesprek.

Serge, wat is voor jou de magie van het 
illusionisme?  
“Dat daar 'werkelijk' wonderen kunnen gebeuren, 
en dat de tijd even volkomen kan stilstaan. 
Magie ontstaat voor mij als je als kijker even 
kunt wegzinken in dat ene, unieke moment, of 
als je erbij weg kunt dromen. Illusionisme staat 
vooral bekend als een vorm van variété en show, 
maar met de juiste manier van uitvoeren kan het 
ook heel poëtisch zijn. Zowel de flamboyante 
dynamiek als de melancholische poëzie proberen 
we in deze voorstelling te bereiken. In het 
illusionisme draait het vaak om de 'magische 
momenten': een verdwijning, verschijning of 
zwevende vrouw. Die magische momenten 
liggen zowel in sfeer als ervaring heel dicht bij de 

meest magische momenten van de opera, zoals 
een muzikale climax of een slaapwandelscène. 
Dat wilden we graag samenbrengen, waarbij we 
ons ook hebben laten inspireren door de vele 
componisten die openlijk flirtten met de lichte 
kunsten, zoals Offenbach.”

Wanneer raakte je voor het eerst 
betoverd door het illusionisme?  
“Eerlijk gezegd: de eerste ervaring die ik me 
goed kan heugen, zo rond mijn tiende, was een 
'ontgoochelende'. Ik had toen een kookboekje 
geschreven, dat onder de titel Serge à la carte 
werd uitgegeven door het restaurant van mijn 
neef, een chefkok. In het restaurant kwamen 
veel gasten uit Hilversum, waardoor het 
kookboekje veel mediaaandacht kreeg. Zo was 
ik te gast in een spelshow op TV van Hans Kazàn. 
Hij liet mij, als “jongste kok van Nederland”, een 
trucje doen met een goochelstokje. Maar dat 
viel steeds slap. Achteraf zou je kunnen zeggen 
dat toen het puzzelen begon: hoe werkt dit? 
Dokter Freud zou vermoedelijk zeggen dat ik 
met deze voorstelling revanche wil nemen op dat 
moment, haha! Natuurlijk waren er veel positieve 

ervaringen zoals Mini & Maxi, Cirque du Soleil 
en Cirque Plume en in de afgelopen jaren ben ik 
vol bewondering voor hoe Jakop Ahlbom met het 
genre omgaat." 

“Zowel de flamboyante 
dynamiek als de 
melancholische poëzie 
proberen we in deze 
voorstelling te bereiken.” 

Woedy, wat is voor jou de magie 
van opera? “Muziek is de kunstvorm die je 
volgens mij het meest direct kan raken, zonder 
tussenkomst van gedachten of interpretaties. Ik 
vind het wonderlijk hoe dat werkt: goede muziek 
roept direct emoties en beelden op, zonder dat 
je precies weet waarom. Bij opera wordt die 
muziek dan nog eens gecombineerd met drama; 
met personages en teksten. Je wordt als publiek 
dus op twee niveaus tegelijkertijd meegesleept: 
intuïtief door de muziek en rationeel door het 
verhaal. Dat kan een betoverende ervaring 
opleveren. Als illusionist neem je de mensen 

natuurlijk ook mee in een verhaal, maar je beroert 
ze op een andere manier: je verwart ze en brengt 
ze in verwondering.”

Wanneer raakte jij daardoor voor het 
eerst betoverd? “Ik was als kind al dol op 
muziek. In de jaren tachtig werkte ik mee aan 
Menotti’s opera The Medium. Ik ben me toen 
voor het eerst echt in opera gaan verdiepen. 
Keer op keer beluisterde ik de aria’s en iedere 
keer raakte ik meer onder de indruk van hoe 
fantastisch de compositie aansloot bij het 
verhaal, hoe die twee verschillende disciplines 
elkaar versterkten. Een paar jaar later maakte 
ik een vaudevilleact, waarin ik voor het eerst 
mijn twee grote passies, magie en muziek, 
combineerde. Ik speelde een brute, sterke man, 
mijn tegenspeelster was een lief meisje dat opera 
zong. Het was door die act dat ik de bijzondere 
chemie tussen opera en magie ontdekte, de 
combinatie van vervoering en verwondering. 
Met Dr. Miracle’s last illusion maken we een 
avondvullende voorstelling met deze twee 
spannende ingrediënten.”

DE TIJD KAN EVEN VOLKOMEN STILSTAAN
SERGE VAN VEGGEL EN WOEDY WOET OVER HUN FASCINATIES VOOR ILLUSIONISME EN OPERA

MEER MAGIE ?
BEZOEK HET TOVERLANTAARNMUSEUM

IN SCHEVENINGEN

VOORSTELLINGEN ALLEEN OP AFSPRA AK VOOR GROEPEN 
WWW.TOVERLANTAARNMUSEUM.NL

“Het lijkt een paradox. Maar 
doordat we ons door het verleden 
laten inspireren, kunnen we onze 
uitvoeringen en de communicatie 
met het publiek een nieuwe energie 
geven.”
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Dr. Miracle vindt zijn muzen – en 
slachtoffers – in drie sopranen en één 

danseres. Thom Stuart van De Dutch Don’t 
Dance Division verzorgde de choreografie. 

Zijn ervaring met illusionisme was 
bescheiden. In zijn kindertijd rommelde 

hij met een goocheldoos. Maar het 
bleek inspirerend voor hem om ballet en 
illusionisme te laten samengaan in twee 

scènes uit Stravinsky’s Vuurvogel.

“Bij de grote producties van DeDDDD komt alles uit 
onze koker. Het is een ander soort uitdaging om een 

choreografie in opdracht te maken, waar de muziek en 
de grote lijn van de scènes al vastliggen. Het gedeelte 

in de voorstelling waarin de danseres ten prooi valt 
aan Dr. Miracle begint met een soort dienst van een 

satanskerk rond een altaar. Maar het eindigt heel sereen, 
als zij is overgegaan naar de andere wereld.”

 “Met Violet Boersma heb ik al meerdere keren 
samengewerkt en ik kon speciaal voor haar een 

choreografie maken waarin ik verschillende kwaliteiten 
van haar toon. De Danse infernale past geweldig bij 

haar pittige kant. In de Berceuse komt ze terug als geest. 
Daarin lijkt ze bijna een andere danseres. Zo veelzijdig is 
zij. Daar kon ik de sfeer oproepen van laatnegentiende

eeuwse balletten als Giselle, waarin vaak scènes 
voorkomen met bosgeesten en nimfen.”

“Het is altijd geweldig om met Stravinsky’s muziek 
te kunnen werken. Hij is voor elke choreograaf een 

belangrijke componist. Voor Festival Classique en onze 
laatste kerstproductie heb ik al choreografieën op zijn 

muziek gemaakt. En elke choreograaf wil natuurlijk een 
keer Le sacre du printemps doen.”

“Stravinsky’s muziek is spannend, opzwepend en 
ritmisch heel complex. Bij eenvoudige stukken wil 

je als choreograaf de muziek niet te letterlijk volgen. 
Stravinsky moet je wel op de voet volgen. Dat heeft 

voordelen. Het kan zijn muziek veel helderder en 
krachtiger maken, als je die met dans visualiseert.”

Ook aan de slotscène uit Dr. Miracle heeft Thom Stuart 
meegewerkt. “Dat vind ik een van de mooiste scènes, 
omdat daarin het begin en het eind samenkomen en 

alles op zijn plaats valt.”

BALLET & 
ILLUSIONISME 

DE GEZELSCHAPPEN 
DIE DR. MIRACLE’S 

LAST ILLUSION OP HET 
PODIUM TOVEREN. 

OPERA2DAY
OPERA2DAY is een opera en muziektheatergezelschap dat sinds 2007

opereert vanuit Den Haag. Het wil de 400 jaar oude traditie van opera en 
muziektheater een plaats geven in deze tijd met vernieuwende voorstellingen 
die het publiek van nu kunnen raken. Hiermee hoopt OPERA2DAY de harten 

van een breed publiek te openen voor opera en muziektheater. Het gezelschap 
laat zich graag inspireren door de culturele historie en heeft ook veel aandacht 
voor een historisch geïnformeerde uitvoering van de muziek, wat meestal leidt 

tot een verfrissend nieuw klankbeeld. In de voorstellingen worden vaak
meerdere genres en disciplines op een nieuwe manier verweven, ook op 
locaties buiten het theater of met een bijzonder gebruik van het theater.  
De producties worden warm ontvangen door pers en publiek. La troupe 

d’Orphée werd door professionals genomineerd voor, en door het publiek 
uitgeroepen tot ‘Opera van het jaar 2014’. Met La troupe d’Orphée werd de 

eerste vijfsterrenrecensie in de wacht gesleept en deze voorstelling eindigde, 
net als Dolhuys Kermis enige jaren eerder, in de topvijflijstjes van beste

voorstellingen van het jaar in NRC Handelsblad. De producties van 
OPERA2DAY bereiken een steeds groter publiek. De nieuw gecomponeerde 

opera Mariken in de tuin der lusten was 20 keer door het hele land te zien.  
Dr. Miracle’s last illusion krijgt zelfs 31 voorstellingen. 

DE DUTCH DON’T DANCE 
DIVISION

De Dutch Don’t Dance Division (DeDDDD) werd in 1996 opgericht door 
Rinus Sprong en Thom Stuart. Het Haags dansgezelschap laat zich niet 

in een hokje plaatsen en maakt danstheatervoorstellingen voor theaters, 
locaties buiten het theater, festivals als De Parade en Festival Classique, 

en televisieprogramma’s als Everybody Dance Now. De dansers van 
De Dutch Junior Dance Division, een talentontwikkelingstraject voor jonge 
afgestudeerde dansers, maken via deze producties kennis met het vak in 

de breedste zin. De samenwerkingspartners over de jaren zijn o.a. Holland 
Dance, Theater aan het Spui, Lucent Danstheater/Zuiderstrandtheater, 
Residentie Orkest, OPERA2DAY, Festival Classique, Armin van Buuren, 

Strandtent De Fuut, Koninklijk Conservatorium, Metropool Orkest en diverse 
onderwijsinstellingen. Verder werkt DeDDDD al gedurende elf jaar aan 

onderzoek, kennisuitwisseling over het Nederlandse cultuurdanserfgoed 
en Den Haag als dansstad met de internationale zomerdanscursus De Dutch 
Summer Dance Course. In het kader van de traditionele Kerstproductie, met 

75 dansers, staat op 25 december 2016 Alice in WinterWonderland op muziek 
van Tsjaikovski, met het Residentie Orkest o.l.v. Carl Davis, op het programma 

in het Zuiderstrandtheater.

NEW EUROPEAN ENSEMBLE
Een breed publiek enthousiasmeren voor nieuwe muziek. Met dat doel 
voor ogen is in 2008 het New European Ensemble opgericht. De musici 

spelen niet alleen in concertzalen traditionele programma’s. Ze combineren 
ook muziek met andere kunstvormen en snijden maatschappelijke 

thema’s aan in fantasievolle programma’s. Bovendien spelen ze graag op 
alternatieve locaties en werken ze steeds vaker mee aan vernieuwende 

muziektheatervoorstellingen. De nationale en internationale pers is vol lof 
over hun ‘aanstekelijk enthousiasme’ (Nutida Musik) en ‘exemplarische 
uitvoeringen’ (de Volkskrant). De musici zijn ook internationaal actief als 

solisten, kamermuziekspelers en aanvoerders van instrumentengroepen in 
orkesten. Componisten uit binnen en buitenland schrijven opdrachtwerken 
voor het  ensemble. Dat zijn bekende namen als Klas Torstensson en Peter

Jan Wagemans, naast aanstormende talenten als Justin Christensen en 
Benjamin Staern – beiden zagen hun werk voor het ensemble met prestigieuze 

compositieprijzen bekroond. Het ensemble organiseert regelmatig festivals 
rond componisten: in 2009 drie dagen rond Arnold Schönberg, in 2011 

een lang weekend rond Kaija Saariaho. In 2013/14 was Magnus Lindberg 
composer in residence. In 2015 stond Arvo Pärt centraal in een driedaags 

festival in de Haagse Grote Kerk. 
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DE MUZIEK VAN  

DR. 
MIRACLE’S

LAST
ILLUSION

 
Dr. Miracles last illusion brengt scènes uit diverse opera’s 
en balletten samen in een nieuwe vertelling. Het muzikale 

kader van de vertelling dat deze scènes verbindt en de 
arrangementen zijn gecomponeerd door 

Daniël Hamburger 

De volgende ballet en operascènes zijn in de voorstelling opgenomen
(in volgorde van uitvoering):

 

Jacques Offenbach 1819 –1880
Ouverture naar Le docteur Ox

Les contes d’Hoffmann: ‘Les oiseaux dans la charmille’ 1

Vincenzo Bellini 1801 –1835
La sonnambula: ‘Ah non credea mirarti’ 2

Isabelle Alboulker 1933
‘Je t’aime’ 1

Giuseppe Verdi 1813 –1901
Macbeth:  ‘Una macchia è qui tuttora!’ 3

Igor Stravinsky 1882 –1971
L’oiseau de feu: Danse infernal en Berceuse 4

Ambroise Thomas 1811 –1896
Hamlet: ‘Pâle et blonde’ 1,5

Giancarlo Menotti 1911 – 2007
The medium: Seancescène 2,3

Ernest Chausson 1855 – 1899
The Night (uit twee duetten, opus 11) 2,3

Engelse bewerking Serge van Veggel

Richard Wagner 1813 – 1883
Tristan und Isolde: Liebestod 3

 
De werken worden uitgevoerd door 

1. Lucie Chartin (sopraan)
2. Kristina Bitenc (sopraan)
3. Martina Prins (sopraan)

4. Violet Broersma (dans, De Dutch Don’t Dance Division)
5. Femke Luyckx (vliegwerk)

Zie de volledige lijst van medewerkers in het Tableau de la troupe verderop.

In de voorstelling klinken twee plaatopnames  
Richard Wagner: Tristan und Isolde, Liebestod 

Gezongen door Lilli Lehmann, met een onbekend orkest onder leiding van Fritz 
Lindemann, opgenomen op 2 juli 1907 in Berlijn.

 
Richard Strauss: Rosenkavalier Waltzes

Uitgevoerd door het Neues Tonkünstler Orchester onder onbekende dirigent, 
opgenomen 9 december 1911.
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ARTISTIEK TEAM
concept en regie

Serge van Veggel
muzikale leiding

Hernán Schvartzman
projectontwikkeling

Alice Gubler

dramaturgie en tekst

Minnekus de Groot
compositie en arrangementen

Daniël Hamburger
research historische opnames

Emlyn Stam & Hernán Schvartzman

choreografie

Thom Stuart,
De Dutch Don’t Dance Division

illusies

Woedy Woet
scenografie

Herbert Janse
licht

Uri Rapaport
geluidsontwerp en soundscape

Arne Bock
technische productie 

Ronald Tebra
kostuums

Mirjam Pater
kap en grime 
Nienke Algra

ZANGERS/ACTEURS
dr. miracle

Woedy Woet
sopraan i

Lucie Chartin
sopraan ii

Kristina Bitenc
sopraan iii

Martina Prins
dans

Violet Broersma
vliegwerk

Femke Luyckx
stem dr. miracle

Tom Jansen
roldubbel sopraan iii

Mieke van der Ven

NEW EUROPEAN ENSEMBLE
eerste viool

Rada Ovcharova
tweede viool

Eduardo Paredes
altviool

Emlyn Stam
cello

Willem Stam
contrabas

Dobril Popdimitrov
hobo

Seung Eun
fluit

Felicia van den End
klarinet

James Meldrum
fagot

Renee Knigge
trombone

Konstantin Koev
piano

Daan Treur
slagwerk

Natalia Alvarez

KLANKVELD
met medewerking van scholieren

en participanten

ONDERSTEUNING ARTISTIEK TEAM
assistent regisseur

Femke Luyckx
voorstellingsleider

Roland Lammers van Toorenburg
repetitoren

Luba Podgayskaya
Anastasiia Kurilko

adviezen regie

Karel de Rooij

UNDERSTUDIES
sopraan i

Vera Hiltbrunner
sopraan ii

Marta Loncar
sopraan iii

Jannelieke Schmidt
dans

Femke Luyckx

PRODUCTIETEAM
projectleiding

Alice Gubler
productieleiding

Rodney Verhoeven
stage productie

Rian de Bruijn
Sanne van der Velde
Jossie van Dongen
eerste inspicient 

Ronald Tebra
techniek

Thomas van Brink
Lucas de Groen
Mike Willemsen

Leroy van der Spek
Amber van Stallenberg

changeurs decor

Lisa Dale
Romain Touron
David Teekens
lichttechniek

Peter Peereboom
Ramuntxo Stoete
geluidtechniek

Arne Bock
kleedster

Karianne Hoenderkamp
assistent kleedster

Heleen de Bruïne *
Nicole Piccinno *
Vonne van Zant *

kap en grime 
Marissa Coster 
boventiteling

Matthias Koneçny
bediening boventiteling

Wim Goris *
Kees Brinkers *

productie decor

De man met de hamer
Maarten Smids
Berd Visscher 
Rienk Krikke

Matthijs Botke

Bas Bossinade, Bossinade lightworks
Rene van Tuijl, AllIllusions

Fred Hoppener, Decoratelier Petruk
Astrid Wiggers, Theatex

Jeroen van Oirschot, Phlippo Nederland

productie kostuums 
Hermien Hollander

Atelier van het Nationale Toneel
lichtapparatuur

Peter Peereboom
geluidsapparatuur

Gijs Kater, Kater Audio Techniek

 

MARKETING & COMMUNICATIE
coördinatie marketing

Jackie van der Vlis
programmakrant en teksten

Dimitri van der Werf
vertalingen

Agnes de Wit*
fotografie campagnebeelden

Henk Bleeker
scènefotografie

Morten den Boer
trailer en films

JorisJan Bos
grafisch ontwerp

Shilpi Ahmedvan der Pool
inleidingen

Philip Ruitenberg
relatiemanagement

Carla Voorendonk

EDUCATIE
coördinatie educatie

Mieke van der Ven
stage educatie

Anja van den Bos
workshopdocenten

Niels van Laar
Willem van den Andel

Marrit Bausch
Daphne van Ommen

FONDSENWERVING
B&D Funding
Brenda Dirkse

Dirk Evers
Daniek Cappetijn

TOURNEEPLANNING
Senf Theaterpartners 

Chris Bergwerff
Linda Terlaak

Huub van den Heuvel

DE DUTCH DON’T DANCE DIVISION
artistieke leiding

Thom Stuart
Rinus Sprong

zakelijke leiding

Berend Dikkers
company manager 

Charlie dos Reis Borges Rodrigues
marketing en publiciteit

Sofie den Dulk

NEW EUROPEAN ENSEMBLE
artistieke leiding

Emlyn Stam
zakelijke leiding

Onno Ephraim
assistent zakelijke leiding

Lisa van Winden
publiciteit

Dimitri van der Werf

KONINKLIJKE SCHOUWBURG
directie

Simon van Driel
hoofd marketing

Elke Smelt
marketing

Frerick de Haan
Daphne Browne
Rio van der Oest
hoofd techniek

Alphons Verhallen
programmeur

Marijtje Pronk
publieksbegeleiding en horeca

Gonny Hogervorst

RANDPROGRAMMA
KONINKLIJKE SCHOUWBURG

conceptontwikkeling

Serge van Veggel
Désirée Achterkamp

Alice Gubler
Michael Häfliger 

Femke Luyckx
met dank aan 
Karel de Rooij 
Krijn van Driel

circustent en foyers

acteur 
Zweitze Zwart
zangeressen 

Vera Hiltbrunner
Marta Loncar  

Jannelieke Schmidt

paul steenbergenfoyer 
thereminspeler 

Thorwald Jorgenson 
Marieke van der Heyden

toverlantaarns

Henk Doelman Kranenburg 
Robert te Pas

(Toverlantaarn Museum)

damesfoyer

dans 
Michael Häfliger (choreografie)

Olga Markari

koning willem i foyer

violiste 
Isobel Wamelink

acteur

Lorris Eichinger 
productieleider en vormgeving

Désirée Achterkamp
coördinatie koninklijke schouwburg

Alphons Verhallen
techniek 

Maus Hendriks
licht

Lex Verkade
publieksbegeleiding en 

programmaverkoop

Jannet Bikker*
Cristiana Kat*

Lia Laaper*
Liesbeth Mulder*

Hanne van Oorschot*
Hanna Samson*
Barbara Somers*

Rob Stinis*

BESTUUR OPERA2DAY
voorzitter

Wim Vos
penningmeester

Margie van der Valk
secretaris

Eveline Hartogs
bestuurslid

Irma van Lierop
  

MET DANK AAN
De Société des claqueurs, Harald Swinkels, Jan 
Dirk Hudig, Nora Stehouwer, Eveline Hartogs, 
Marijtje Pronk en Elke Smelt, Henk Bleeker, Jos 
Groenier, Alessandro Soccorsi, Pierre Olivier, 

Henk Boelmans Kranenburg en Robert te 
Pas (Toverlantaarnmuseum), Paul in het Veld, 

Familie van Dongen, Jakop Ahlbom, Dion, 
Ferry Polderman, Kringloop Randstad, Theater 
aan de Schie in Schiedam, Theater de Stoep in 

Spijkenisse, Marianne Hilkhuijsen, het Nationale 
Toneel, Koninklijke Schouwburg

*Vrijwillige medewerker

Woedy Woet – illusionist

Woedy Jageneau begon in 1981 op te treden als de illusionist 
‘Woedy Woet’. In de loop der jaren maakte hij tal van voor
stellingen, en reisde de hele wereld over, onder andere met het 
prestigieuze Cirque du Soleil. Woedy Woet werd meermaals Ne
derlands kampioen en sleepte verschillende internationale onder
scheidingen in de wacht. Ook op andere vlakken is hij actief. Hij 
coacht theatermakers die hun voorstellingen van visuele illusies 
willen voorzien. Bovendien is hij acrobaat, filosoof, fysicus, foto
graaf, acteur, leraar aan de Theaterschool in Amsterdam en een 
bevlogen operaliefhebber. 

Lucie Chartin – sopraan

Lucie Chartin studeerde cum laude af aan het Amsterdams Con
servatorium in 2015. Zij begon haar loopbaan als koorzangeres bij 
Cappella Amsterdam en de Nederlandse Bachvereniging. Al snel 
kreeg zij de kans om solo’s te zingen. Zij heeft opgetreden onder 
leiding van Daniel Reuss, Gijs Leenaars, Yannick NézetSéguin,  
met het Orkest van de Achttiende Eeuw, het Rotterdams Philhar
monisch Orkest, de Holland Baroque Society en ASKO|Schönberg. 
Dankzij haar opleiding heeft zij solopartijen kunnen zingen onder 
Richard Egarr (Belinda in Dido and Aeneas), Sigiswald Kuyken 
(Hébé in Les indes galantes), Alfredo Bernardini (in talloze Bach en 
 Telemanncantates) en Johannes Leertouwer (Messiah). 

Kristina Bitenc – sopraan

De Sloveense sopraan Kristina Bitenc begon haar muzikale carrière 
als violiste. Zij studeerde met onderscheiding af aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag bij Barbara Pearson en in 2012 aan 
de Dutch National Opera Academy. Daarna maakte Kristina deel 
uit van de operastudio van Opera National du Rhin in Straatsburg. 
Momenteel wordt zij gecoacht door Ira Siff en Brian Masuda.  
Zij zong onder andere de rollen van Belinda, Gianetta, Elle in La  
voix humaine, Blanche in Dialogues des Carmélites, Max in Knus
sens Where the wild things are, Miss Julian in Owen Wingrave en 
Femme in Milhauds Le pauvre matelot. Bij de Nederlandse Reis
opera zong zij Eurydice in Glucks Orphée et Eurydice.

Martina Prins – sopraan 
Martina Prins studeerde zang aan de Nationale Opera Academie 
in Den Haag. Ze speelde haar eerste rollen in Don Giovanni en 
Albert Herring bij de Opera Academie. Kort daarna volgde Le nozze 
di Figaro bij het IT’s Festival Amsterdam en de titelrol in een ge
ensceneerde versie van Ravels Shéhérazade. Martina is ook actief  
in de hedendaagse muziek en heeft o.a. gezongen in Henze’s 
Pollicino van de Nationale Reisopera. De laatste jaren was ze te zien 
in het locatieproject Rheingold aan de Rijn en zong zij Ortlinde bij 
De Nederlandse Opera in Der Ring des Nibelungen. 

Violet Broersma – dans

Violet Broersma startte op haar twaalfde al aan de dansvakopleiding 
van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en heeft daar ook 
haar bachelordiploma voor dans behaald. Ze heeft ervaring opge
daan bij Nederlandse topgezelschappen zoals Introdans en Het 
Nederlands Dans Theater 2 en daarmee opgetreden in binnen en 
buitenland. Ze werkt nu als freelancedanseres, creëert en danst 
eigen choreografieën en werkt met verschillende professionele 
dansgezelschappen waaronder DeDDDD en Another Kind of Blue.

Femke Luyckx – vliegwerk

De Vlaamse Femke Luyckx is performer, danser en luchtacrobate. 
Zij woont in Amsterdam en is geregeld werkzaam bij de Nationale 
Opera en het Nationaal Ballet. Zij heeft aan tientallen producties 
meegewerkt voor en achter de schermen. Regisseurs waarmee  
ze werkte zijn: David Alden, Pierre Audi, Lotte de Beer, Simon  
McBurney, Robert Carsen, Koen Ghesquière, Amir Hosseinpour, 
Richard Jones, Nikolaus Lehnhoff, Nigel Lowery en Peter Stein.  
Ook assisteerde ze bij of danste ze in werk van uiteenlopende cho
reografen als Phillipe Giraudaux, Amir Hosseinpour, Anne Teresa de 
Keersmaeker, Satya Roosens, Jonathan Lunn en Denny Sayers. 

Tom Jansen – stem dr. miracle

Tom Jansen speelde vanuit België in diverse internationale pro
ducties als Julius Caesar, King Lear en Invictos met Needcompany. 
Met Josse De Pauw werkte hij samen in De meid slaan, Larf, Ruhe, 
De gehangenen en Een nieuw requiem. In Nederland was hij te zien 
in o.a. Zonder getuige, Una giornata particulare, Ontrouw, Ramses 
en Datumloze dagen. Tom Jansen verscheen op het witte doek in 
Filmpje, Floris, De griezelbus en Vox populi, op televisie in De brug, 
Zwarte sneeuw, Spangen, The passion en Penoza. Voor Schade/
Schade ontving hij de NederlandsVlaamse Toneelschrijfprijs. Als 
regisseur ensceneerde hij Lieber Heinz willst du mich zum Selbst
mord treiben, Pavlov, De wijze van Zaal 7 en Morgen misschien. 

Serge van Veggel – concept en regie

Serge van Veggel is een van de oprichters van OPERA2DAY. In de 
afgelopen jaren ontwikkelde hij er als artistiek leider en regisseur 
een reeks voorstellingen van een zeer divers karakter. Vanaf 2007 
regisseerde hij onder andere The fairy queen, La Giuditta, Médée 
(in een nieuwe eigen bewerking) en Mariken in de tuin der lusten 
(naar het boek Mariken van Nieumeghen). De locatievoorstelling 
Dolhuys Kermis werd opgenomen in een van de topvijflijstjes 
van NRC Handelsblad als beste voorstelling van 2012. La troupe 
d’Orphée werd door professionals genomineerd voor en door het 
publiek gekozen als ‘Opera van het jaar 2014’. Buiten OPERA2DAY 
regisseerde Van Veggel scenische liedrecitals, concerten en muziek
theatervoorstellingen. Eerder was hij bovendien verantwoordelijk 
voor programmering en realisatie van het Gergiev Festival en maak
te deel uit van het managementteam van de Doelen in Rotterdam.

Hernán Schvartzman – muzikale leiding en research

De ArgentijnsNederlandse dirigent Hernán Schvartzman studeerde 
directie bij Jac van Steen en Kenneth Montgomery en specialiseer
de zich in historische uitvoeringspraktijk aan de oudemuziek
afdeling van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij werkte 
met ensembles als BBC Now, Gelders Orkest, Vox Luminis, het 
Nederlands Kamerkoor en Groot Omroepkoor. Hij is een van de 
medeoprichters van OPERA2DAY. Voor dit gezelschap dirigeerde 
hij in eerdere seizoenen Médée, La troupe d’Ophée en Mariken in 
de tuin der lusten. De Nederlandse regering beloonde Schvartzman 
met een Huygens Scholarship. In 2011 werd hij door de gemeente 
Den Haag benoemd tot cultureel ambassadeur van de stad. 

Minnekus de Groot – dramaturgie en tekst

Minnekus de Groot werkte eerder nauw samen met regisseur 
Serge van Veggel. Onder andere aan een aantal producties van 
Domestica Rotterdam waar hij teksten schreef voor muziek
theatervoorstellingen over Thomas More en Lucretia Borgia. Voor 
OPERA2DAY schreef hij teksten voor de opera’s Médée en La 
troupe d’Orphée. Minnekus heeft een regieopleiding gevolgd en 
maakt zelf ook voorstellingen. De laatste tijd richt hij zich meer op 
het schrijven van teksten. Hij volgde onder andere een masterclass 
bij Bart Moeyaert. Daarnaast blogt hij over theater en opera. 

Daniël Hamburger – compositie en arrangementen

Daniël Hamburger is een jonge, veelzijdige componist die schrijft 
voor film, theater en het concertpodium. Als arrangeur heeft hij zijn 
sporen verdiend bij het Metropole Orkest. Hij werkt ruim tien jaar 
samen met operaregisseurs, filmmakers, theatermakers, communi
tyartorganisaties, choreografen en gamedesigners. Hij maakt com
posities en arrangementen die transparant, toegankelijk en gelaagd 
zijn en werkt in vele stijlen: klassiek, modernklassiek, pop, jazz en 
diverse wereldmuziekstijlen. Hij heeft een voorliefde voor akoesti
sche klanken (van contrabas tot lege flessen), maar als afgestudeerd 
muziektechnoloog integreert hij ook elektronica in zijn werk. 

Emlyn Stam – research historische opnames

De altviolist Emlyn Stam is artistiek leider van het New European 
Ensemble. Als kamermusicus, solist en orkestmusicus treedt hij 
regelmatig op door heel Nederland en Europa. Hij was zeven jaar 
plaatsvervangend aanvoerder altviool bij het Residentie Orkest en 
werkte als gastaanvoerder ook samen met diverse andere orkesten. 
Hij heeft concerten gegeven in vele internationale festivals en is vast 
lid van het Ysaÿe Trio. Emlyn voltooide in 2008 zijn masteropleiding 
aan het Koninklijk Conservatorium, waar hij studeerde bij Ferdinand 
Erblich en Vladimir Mendelssohn. Momenteel promoveert hij aan 
het Orpheus Instituut te Gent op een onderzoek naar laat19de
eeuwse en vroeg20steeeuwse uitvoeringspraktijk.

Thom Stuart – choreografie

De Limburgse mijnwerkerszoon Thom Stuart begon op zijn vierde 
met ballet en danste na zijn opleiding aan het Koninklijk Conser
vatorium o.a. bij het Internationaal Folkloristisch Danstheater, 
Introdans, Scapino Ballet, Feld Ballets NY en BatDor Tel Aviv. Hij 
choreografeerde voor gezelschappen, festivals en operahuizen 
zoals Staatsopera Hamburg en Theater an der Wien (o.a. met diri
gent Nikolaus Harnoncourt) en OPERA2DAY in La troupe d’Orphée. 
Daarnaast maakte hij, met Rinus Sprong, de choreografie voor DJ 
Armin van Buurens wereldtournee Embrace. Thom kreeg de Lucas 
Hovingprijs van de VSCD (’98), De Culturalisprijs Den Haag (’08) 
en Dansersfonds ’79 Prijs van Verdienste (’12). Stuart is samen 
met Sprong sinds 1996 verantwoordelijk voor het Haagse dans
gezelschap De Dutch Don’t Dance Division. 

Herbert Janse – scenografie

Decorontwerper Herbert Janse studeerde scenografie aan de Gerrit 
Rietveld Academie in Amsterdam en de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. Sinds 1985 heeft hij decors ontworpen voor onder meer 
De avonden (Het Vervolg), Houdini (Orkater), De methode Ribadier 
(het Nationale Toneel), Cloaca (Het Toneel Speelt), Sneeuwwit, een 
inktzwarte opera (Hummelinck Stuurman), Hamlet (De Theatercom
pagnie), Il barbiere di Siviglia en Le nozze di Figaro (Opera Zuid). 
Daarnaast geeft hij sinds 2006 les op de Theater school in Amster
dam en was hij als een van de curatoren verantwoordelijk voor de 
Nederlandse inzending van de Praagse Quadriennale in 2007 en 
2011. Voor OPERA2DAY verzorgde hij eerder het decor bij 
La Giuditta en Mariken in de tuin der lusten en leidde hij het team 
van scenografen in Dolhuys Kermis, Médée en La troupe d’Orphée. 

Uri Rapaport – lichtontwerp

Uri Rapaport is autodidact en werkt vanaf 1978 professioneel in het 
theater. Hij maakte ontwerpen voor vele theatergezelschappen, 
waaronder ZT Hollandia, het Nationale Toneel, De Nederlandse 
Reisopera, De Nationale Opera, Veenfabriek, NTGent, Het Paleis, 
Opera Genève, Ruhrtriennale, Wiener Festwochen, Holland Festival 
en Festival Oude Muziek. Tussen 1996 en 2008 ontwierp hij voor de 
Paardenkathedraal het licht bij alle voorstellingen voor Dirk Tanghe 
en Paula Bangels. Recente muziektheaterontwerpen zijn Legende 
en Laika (De Nationale Opera), Platée (De Nederlandse Reisopera) 
en Rheingold op de Rijn (in de regie van Wim Trompert). Uri Rapa
port verzorgde bij OPERA2DAY eerder het licht voor Dolhuys Ker
mis, Médée, La troupe d’Orphée en Mariken in de tuin der lusten.

Mirjam Pater – kostuums

Mirjam Pater studeerde mode aan de Mode Academie Amsterdam. 
Ze kwam in contact met theater via de Peter Faber Show. Sinds 
1990 werkt ze als zelfstandig ontwerper. Van 1992 tot 2008 was 
ze de vaste ontwerper van Dirk Tanghe. Ze werkt daarnaast voor 
voor aanstaande theatergezelschappen als het Nationale Toneel, 
De Appel, Toneelgroep Amsterdam, het Nederlands Danstheater 
en Orkater. Ook heeft ze meerdere malen meegewerkt aan oper
avoorstellingen in het Festival Oude Muziek en was ze voor De 
Nederlandse Reis opera betrokken bij Lucia di Lammermoor en Don 
Pasquale. Bij OPERA2DAY verzorgde zij eerder de kostuums voor 
Mariken in de tuin der lusten. 

Nienke Algra – kap en grime

Nienke Algra heeft in 1986 haar opleiding voor tv, film en thea
termakeup afgerond in Londen. Ze begon haar carrière bij Atelier 
Didden en ging daarna als freelancer aan de slag. Ze is 15 jaar 
verbonden geweest aan de Paardenkathedraal in producties met 
Dirk Tanghe. Afgelopen jaren heeft ze de pruiken en de makeup 
verzorgd voor onder andere de musicals Shrek, Floddertje, Pluk en 
Dik Trom, Mischa Mengelbergs opera Koeien (Holland Festival), Op 
de bodem van Orkater en Horror van Jakop Ahlbom. Zij heeft bij 
OPERA2DAY ook meegewerkt aan Mariken in de tuin der lusten. 

Ronald Tebra – technische productie

Sinds 1990 is Ronald Tebra actief in het theater. Hij begon als licht
technicus en werd daarna al snel eerste inspiciënt bij dansvoorstel
lingen. Hij werkte samen met Dansgroep Amsterdam, Opus One, 
Karin Bloemen, de André van Duin Revue en hielp ook verschil
lende operavoorstellingen op de planken brengen, waaronder Das 
Glass im Kopf, een productie van Jan Fabre. Vanuit zijn eigen evene
mentenorganisatie produceerde hij ook zakelijke evenementen, tot 
in de Arena en GelreDome aan toe. De laatste jaren is hij weer volle
dig terug in het theater als technisch producent. Voor OPERA2DAY 
werkte hij eerder mee aan Médée, La troupe d’Orphée en Mariken 
in de tuin der lusten. 

Arne Bock – geluidsontwerp

Geluidsontwerper Arne Bock is afgestudeerd aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, waar hij ook zijn bachelordiploma als 
uitvoerend jazztrompettist behaalde. Als professioneel trompettist 
speelt hij een rijk repertoire, van jazz en hedendaags klassiek tot 
funk, pop, salsa en wereldmuziek. Bock, een Deen van geboorte, 
heeft als geluidsontwerper gewerkt met vele componisten, orkesten 
en ensembles van internationale naam en faam: ASKO|Schönberg, 
het Nederlands Philharmonisch orkest, Norrbotten NEO, Stock
holms Nya Kammarorkester, OPERA2DAY, Holland Symfonia, 
Nederlands Jeugd Orkest, Ensemble Klang, The Hague Ethospheric 
Orchestra, Holland Opera, JeanBaptiste Barrière en Steve Reich. 
Hij heeft aan meer dan tachtig cd’s meegewerkt en bij talloze 
liveconcerten de geluidsmixage verzorgd. Hij heeft bij  
OPERA2DAY ook meegewerkt aan Mariken in de tuin der lusten.

H E T  A R T I S T I E K E  T E A M T A B L E A U  D E  L A  T R O U P E
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STEUN OPERA2DAY ...
OPERA2DAY bestaat uit een groep enthousiaste makers die zich met ziel 

en zaligheid inzetten voor vernieuwende operaproducties. Het gezelschap 
wil mensen enthousiast maken voor het genre opera, dat zoveel te bieden 
heeft. Het is inspirerend om opera’s op de planken te brengen, maar ook 
een complex en duur proces. Gelukkig hielpen onze trouwe ‘Claqueurs’ 
mee om Dr. Miracle’s last illusion mogelijk te maken. Wij hebben ook úw 

hulp nodig om nog meer opera’s mogelijk te maken. 

... en word als vriend lid van de ‘Société des Claqueurs’
In de hoogtijdagen van de Franse opera, die ook in Den Haag glorieerde, 

was er in de zaal net zo veel spektakel als op het podium. De meest 
fanatieke fans, de claqueurs, konden de voorstelling maken of breken.  

Ze klapten, huilden, lachten en riepen ‘bravo’ of ‘bis’. Sommigen werden 
daar zelfs voor betaald. Met een stevige knipoog verwijst OPERA2DAY in 

de vriendenvereniging ‘Société des Claqueurs’ naar deze rijke operatraditie. 
De vrienden van OPERA2DAY hebben een streepje voor en genieten 

verschillende privileges. 

Lees er alles over op www.opera2day.nl/steunons

“DOOR HET DUISTER NAAR HET LICHT…” 
DR. MIRACLE

Stichting F.S. Tijmstra

MET DANK AAN

OPERA2DAY werkt voor deze productie samen met zo’n 2000 scholieren en  
bijna 1000 participanten voor het creëren van een klankveld tijdens de voorstelling.

S T E U N  O P E R A 2 D AY


