
v o o r w o o r d

Beste bezoeker,

In de wondere wereld van de podiumkunsten komt het soms voor dat alles op zijn  
plek valt. Met de productie van Mariken in de tuin der lusten lijkt dat zeker het geval. 
Ik heb het voorrecht gehad om vanaf de oprichting bij OPERA2DAY betrokken te zijn 
geweest. Het enthousiasme, vakmanschap en vooral de creativiteit van dit gezelschap 
zorgen ervoor dat dit steeds weer een buitengewoon inspirerende bezigheid is. 
Het idee om een nieuw gecomponeerde opera uit brengen borrelde al op in 2009.  
Niet echt de meest ideale periode om aan zo’n gewaagd project te be ginnen. 
Maar door de bereidheid van een aantal partners om hier de schouders onder 
te zetten is het nu dan toch zover. Want laat duidelijk zijn, zonder dit unieke 
samenwerkingsverband, waarin alle partijen van essentieel belang zijn, was dit 
nooit gelukt. 

Met de keuze voor Mariken als basis voor het libretto en Calliope Tsoupaki als 
com poniste werden al snel de contouren zichtbaar van een eigentijds werk met wortels 
in het verleden. Oud en nieuw op een intrigerende wijze met elkaar verenigd, een 
kolfje naar de hand van OPERA2DAY! Maar ook voor andere partners als het Nationale 
Toneel, Asko|Schönberg en Cappella Amsterdam een goede basis om in te stappen. 
Want hoewel een compo sitieopdracht altijd een zeker risico met zich meebrengt staat 
de kwaliteit van eerdere werken van Tsoupaki garant voor een oorspronkelijke maar 
tegelijk toegankelijke compositie. 

Met deze productie begint een volgende fase in de ontwikkeling van ons gezel schap. 
Van een eerste productie in het Koninklijk Conservatorium in 2007 naar een volledig 
professionele cast in een nieuw gecomponeerde opera die in maar liefst zestien theaters 
te zien zal zijn. Dat mag gerust een prestatie van formaat worden genoemd. Ik ben er 
dan ook van overtuigd dat u getuige zult zijn van een kunstwerk waarin alles, maar dan 
ook werkelijk alles op zijn plek valt.

Ik wens u een prachtige voorstelling.

wim vos
voorzitter OPERA2DAY
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Alice in wonderland
De kern van OPERA2DAY bestaat, naast Van 
Veggel, uit dirigent Hernán Schvartzman en 
zakelijk leider Alice Gubler. Een Argentijn en 
een Zwitserse die de eeuwenoude tekst over 
het meisje Mariken, dat een verbond sluit met 
de duivel Moenen, totaal niet kennen. Maar als 
ze het lezen, raken ook zij enthousiast. Voor Van 
Veggel staat vanaf het begin vast: Mariken zou 
gespeeld moeten worden door een actrice, als 
een soort Alice in Wonderland in een muzikale 
wereld vol wonderbaarlijke, allegorische 
zingende figuren als de duivel en de paus. Zo 
kan het publiek meeleven met het meisje dat 
in een vervreemdende wereld terecht komt, 
letterlijk en figuurlijk.

schrijven vanuit het hart
Eén van de belangrijkste stappen in het creëren 
van een nieuwe opera is de muziek. Het oog valt 
hiervoor op de Griekse Calliope Tsoupaki, die al 
jaren in Nederland woont. Met name haar ‘Lucas 
Passie’ raakt Van Veggel, een stuk ‘geschreven 
uit het hart’ op een intuïtieve manier, waarin 
bovendien verschillende muzikale tradities 
samensmelten. Daarbij komt de spirituele, 
religieuze aanleg van de componiste goed bij 
het ‘mirakelspel’ Mariken van pas. Van Veggel 
schrijft haar een brief, ze drinken koffie en 
het klikt meteen. Tsoupaki vraagt wel: voor 
wat voor ensemble kan ik schrijven? Rond 
diezelfde tijd raakt OPERA2DAY in gesprek 
met Asko|Schönberg, een toonaangevend 

ensemble dat gespecialiseerd is in moderne 
klassieke muziek. Ook zij werden enthousiast 
van het idee van een nieuwe opera gebaseerd 
op een oeroude tekst. 

een wereld in verandering
Verder ontstaan er banden met het Nationale 
Toneel, dat al decors en kostuums maakte 
voor eerdere producties van OPERA2DAY. 
NT-dramaturg Karim Ameur maakt kennis en 
er ontstaan diepe gesprekken tussen hem, 
Tsoupaki en Van Veggel over de structuur van 
de opera (een drieluik, naar het schilderij ‘De 
tuin der lusten’ van Jeroen Bosch), over de 
personages en hun motieven en de vele jaren 
die het verhaal beslaat. In elke akte, zo blijkt, 
is er een relatie van Mariken met een man, in 
het eerste deel de oom bij wie ze inwoont, in 
het tweede deel de duivel en in het derde deel 
de paus bij wie ze boete doet. Ze komen er 
ook achter dat de tijd waarin Mariken leefde 
bijzonder is, omdat de reformatie op het punt 
van beginnen staat. Er is strijd en die dreiging 
is ook in ‘Mariken van Nieumeghen’ voelbaar. 
Dat is niet alleen het lijdensverhaal van het 
meisje, maar ook een portret van een wereld 
in overgang. Vanuit dit uitgangspunt werkten 
Ameur en Van Veggel het libretto uit en 
begon Tsoupaki met de ontwikkeling van haar 
klankwerelden.

Mariken in de tuin der lusten, 
een opera in drie akten

i   d e  B e s l o t e N  H o F
 

De jonge Mariken groeit op bij haar oom, die priester is, in de buurt van Nijmegen. De oom stuurt haar 
naar de stad om inkopen te doen. Als het donker wordt kan ze niet meer terug naar huis. Ze klopt bij 
haar tante aan, die haar voor slet uitmaakt en zegt dat mensen hebben gezien hoe Mariken het met 
haar oom aanlegt. Een desperate Mariken vlucht weg. Buiten de stad blijft ze achter langs de kant van 
de weg en geeft zich over aan ‘god of duivel’. De duivel Moenen meldt zich en ontfermt zich over 
Mariken. Hij belooft haar alle wetenschappen en talen te leren in ruil voor haar liefde .

i i   d e  t U i N  d e r  l U s t e N

Moenen en Mariken reizen naar Antwerpen waar ze zeven jaar lang een leven leiden vol moord en 
wellust. Moenen exploiteert haar kunsten en lichaam in café de Gulden Boom, wat vaak leidt tot 
opstootjes waarbij mannen om het leven komen. Hun dode zielen zijn voor Moenen brandstof voor 
de hel. Na verloop van tijd krijgt Mariken afkeer van haar leven in Antwerpen. Ze wil een punt zetten 
achter haar zondige leven. Keerpunt is het zien van een wagenspel. Daarin overweegt God om de 
mensheid eens en vooral zwaar te straffen voor haar zonden. Maar God laat zich vermurwen door de 
heilige moeder Maria. Mariken weet nu dat vergeving mogelijk is. Ze breekt met Moenen. Maar hij laat 
haar niet zomaar gaan. Uit wraak voert hij haar hoog de lucht in en laat haar op aarde neerstorten.

I I I   B o e T e d o e n I n g

Al decennia leeft de oude Mariken nu als non in een klooster te Maastricht. Daar doet ze boete voor 
haar zondige leven in Antwerpen. Geketend brengt ze haar dagen biddend door, iets wat haar zwaar 
valt. Bijna dagelijks wordt ze bezocht door herinneringen en visioenen aan haar leven na de val uit de 
lucht. Hoe haar oom haar toen vond op straat, zwaar gewond, maar in leven. Hoe ze samen op zoek 
gingen naar een prelaat die haar de biecht zou willen afnemen en vergeven. Niemand durfde het aan, 
tot ze ten slotte in Rome bij de paus terechtkomen. Ook hij is weinig vergevingsgezind. Hij laat haar 
ijzeren ketens omleggen en veroordeelt haar tot levenslange gevangenschap. In haar cel krijgt Mariken 
een hemels visioen van een vlucht duiven die haar bevrijden van haar ketens. Kort daarop sterft ze.

s y N o P s i s

Van Middeleeuwse tekst tot eigentijdse opera
door rinske wels

de ontstaansgeschiedenis van ‘mariken in de tuin der lusten’ begint zo’n zes 
jaar geleden als artistiek leider en regisseur serge van veggel, van oorsprong 
Neerlandicus, het oeroude verhaal van ‘mariken van Nieumeghen’ uit zijn 
boekenkast vist. oPerA2dAy heeft dan net zijn eerste productie erop zitten. 
maar van veggel weet meteen: ‘mariken’ heeft de potentie om een opera te 
worden. en omdat de eerste druk uit 1515 komt, ontstaat een voor de hand 
liggende gedachte: dan doen we dat in 2015, precies 500 jaar later.



modern én middeleeuws
In verdere gesprekken over de muzikale 
invulling met de componiste en dirigent Hernán 
Schvartzman wordt de wens duidelijk dat de 
klanktaal van de middeleeuwse muziek ook een 
belangrijk ingrediënt voor de opera is. Het idee 
ontstaat om, naast de moderne instrumenten 
van Asko|Schönberg, een middeleeuws 
ensemble toe te voegen, dat met typische 
instrumenten uit die tijd, zoals een draailier 
en viella, uit de voeten kan. Een moderne 
context dus, waarin ook de Middeleeuwen 
doorklinken. Dat wordt het Tetraktys Ensemble 
en ook het koor Cappella Amsterdam sluit zich 
aan. Ondertussen wordt er met componiste en 
dirigent ook veel gesproken over de invulling 
van de rollen en de casting van de zangers. 
Zo wordt bijvoorbeeld countertenor Michael 
Chance gevraagd voor de rol van de paus. 
En na een lange zoektocht langs sopranen en 
popzangeressen wordt uiteindelijk gekozen 
voor het oorspronkelijke idee: Mariken zou een 
actrice moeten zijn. Hannah Hoekstra van het 
Nationale Toneel geeft haar nu vorm. 

onaangetast 
Het idee dat in 2009 ontstaat, krijgt 
daarna steeds meer vleugels. Steeds meer 
toegewijde mensen werken vanuit hun eigen 
specialisatie mee aan deze opera. Parallel aan 
de ontwikkeling van de partituur, loopt de 
ontwikkeling van het decor en de enscenering, 
waarbij beide elkaar ook blijven beïnvloeden. 
De partituur is in augustus pas echt helemaal 
klaar. Voor initiator Van Veggel op punten soms 
totaal anders dan van te voren voorgesteld, 
maar verrassend genoeg, door zijn oogharen 
bekeken, ook precies het stuk waarop gehoopt 
is. Mariken in de tuin der lusten vertelt het 
verhaal van een jonge vrouw die zich een weg 
probeert te banen in het leven. Die haar vrijheid 
zoekt en keer op keer op begrenzingen stuit. 
Maar wat er ook met haar gebeurt, ze weet 
altijd iets van zichzelf te bewaren. Iets waar 
de buitenwereld geen greep op krijgt. Een 
onaangetast deeltje helemaal van haarzelf.  

Als bijvoorbeeld Moenen, de duivel, haar 
gebiedt een andere naam aan te nemen, 
onderhandelt ze net zo lang tot ze één letter 
mag houden: de M. Ze noemt zich voortaan 
Emmeken. Die ‘M’ is het symbool van een restje 
eigenliefde.

Zoek het in jezelf
Het verhaal heeft – wat gewoon was voor die 
tijd – een duidelijke christelijke boodschap: 
als je berouw toont word je vergeven. Maar 
eigenlijk blijkt dat alles wat Mariken buiten 
zichzelf zoekt, haar niet goed doet. Wat ze 
zoekt, vindt ze niet bij haar oom, de duivel of de 
paus, ze vindt het uiteindelijk alleen in zichzelf. 
Mariken komt in deze opera tot de conclusie dat 
zij zichzelf moet omarmen en vergeven. ‘Heb 
jezelf lief zoals je een ander liefhebt’ wordt haar 
troostende vertaling van een oude christelijke 
boodschap. 

Met dank aan 
Karim Ameur en Serge van Veggel

Voorzijde van schilderij De tuin der lusten van 
Jeroen Bosch, wanneer drieluik is dichtgeklapt.
© Madrid, Museo Nacional del Prado

Drieluik De tuin der lusten van Jeroen Bosch, 
inspiratiebron voor de opera.
© Madrid, Museo Nacional del Prado

Wat dwasen menschen,  
dat si om princen oft heeren
oft uut partiscap hem selven verdoen.

Wat zijn de mensen dwaas,  

dat ze om prinsen, of heren,

of uit partijdigheid hun ziel verdoen. 

Uit: Mariken van Nieumeghen, vs 435 - 436

Tes dwaesheit jonghe meyskens of vrouwen
Alleene te laten gaen achter lande,            
Want die boeverie der werelt is menigerhande.

Het is onverantwoord jonge meisjes of vrouwen 

alleen op pad te laten gaan, want er is veel slechtheid in de wereld.

Uit: Mariken van Nieumeghen, vs 42-44



zomaar voor iemand, ik moet een zanger of 
zangeres kennen en, nog belangrijker, zijn of 
haar stem.” Voor Mariken werkt het moderne 
ensemble Asko|Schönberg samen met het 
Tetraktys Ensemble, dat is opgericht door Kees 
Boeke en gespecialiseerd is in Middeleeuwse 
instrumenten. “A dream come true”, jubelt 
Tsoupaki. Want Boeke heeft haar vanaf haar 
eerste jaar in Nederland geïnspireerd: “Hij zit 
achter mijn ontwikkeling als het ware, want 
al zijn opnames van oude muziek hebben mij 
gemaakt tot wie ik nu ben. In dit stuk zit sowieso 
veel liefde van mij voor de mensen die het 
uitvoeren.”

warme klanken
Tsoupaki is ook heel blij met de ondersteuning 
van Asko|Schönberg: “Je kunt niet een hele 
opera alleen voor Middeleeuwse instrumenten 
doen, op een gegeven moment kom je tekort 
aan volume en dramatiek. De Middeleeuwse 
instrumenten zijn nu een extra kleur, een extra 
muzikaal gegeven in het palet van het westerse, 
moderne ensemble van Asko|Schönberg. Ik 
heb voor hen expres gekozen voor fagot, hobo, 
trombone en hoorn, om de warme klanken te 
benadrukken. Ook het slagwerk is alleen hout, 
vanwege diezelfde warme klank.” Al met al is 
Mariken een avontuur dat Tsoupaki niet snel zal 
vergeten. En het smaakt naar meer. “Waarom 
niet? Eerst even afwachten misschien, maar ik 
ben zeker nog niet klaar met dit genre.”

Aangenaam verrast
Tsoupaki was verrast door het verzoek 
van Serge van Veggel om Mariken voor 
OPERA2DAY te componeren: “Aangenaam 
verrast zelfs. Ik dacht: wow, hij wil een opera 
met mij maken! Want eigenlijk maak ik geen 
opera’s. Het zijn meer oratoria. Met mijn muziek 
wil ik graag dingen uitdrukken en eerlijk gezegd 
heb ik dan meestal last van een tekst. Bij mijn 
oratoria heb ik zelf de keuze van de bestaande 
teksten gemaakt. Of ik werk met mijn man, 
Edzard Mik, hij is schrijver. Ik kan niet zomaar 
muziek aan een verhaal toevoegen als ik er niet 
meer dan honderd procent iets voor voel.”

eigen gang gaan
Wat dat betreft was de tekst van Mariken 
van Nieumeghen een schot in de roos voor 
Tsoupaki: “Die tekst is echt heel mooi.” En de 
heldere ideeën van Van Veggel trokken haar 
nog verder over de streep. “Hij kon mij zo goed 
duidelijk maken waarom hij dit wilde doen.” 
Zij werd intensief betrokken bij het creatieve 
proces en regisseur Van Veggel, dramaturg 
Karim Ameur en Tsoupaki inspireerden elkaar 
in een artistieke kruisbestuiving. Toch ging 
zij ook haar eigen gang. Een must, vertelt ze. 
“Ik wist dat Serge een duidelijke visie had en 
ik dacht: wat doe ik nu? Moet ik voor elke 
noot toestemming vragen? Dat moest ik weer 
loslaten. Dat bleek ook helemaal niet het geval. 
Uiteindelijk is componeren iets ongrijpbaars. 
Als ik muziek bedenk, dan moet ik mezelf er 
in stoppen. Ik kan niet anders. Ik moet speels 
blijven en soms een draai maken die een ander 

niet verwacht. Uiteindelijk ben ik dus mijn eigen 
gang gegaan. Daarna kwamen onze ideeën 
samen en bleek het wonderwel te kloppen.”

duivel als don Juan
Tsoupaki heeft Mariken in de tuin der lusten 
chronologisch geschreven. Ze speelde nog even 
met de gedachte om de rol van Mariken te laten 
invullen door een popzangeres, maar dacht 
meteen daarna: die gaat het stuk domineren, 
omdat iedereen dan alleen nog maar op haar let. 
“En ik hoorde eigenlijk geen muziek bij Mariken, 
helemaal nul. Gek hè?!” Voor Tsoupaki heeft 
het verhaal van Mariken iets geëmancipeerds. 
“Ze wil geen rijkdom in het leven, ze wil dingen 
leren. Dat vind ik mooi in een tijd dat dat voor 
vrouwen niet gewoon was. Zij wil ontsnappen 
aan haar lot. Zo zie ik haar. Het is eigenlijk 
de droom van een meisje die slecht uitpakt.” 
Tsoupaki ziet schoonheid in de Middeleeuwse 
archetypes in het spel, zoals bijvoorbeeld de 
duivel: “Een gecultiveerde heer, heel charmant. 
Een Don Juan die alles weet. Ik vond het heel 
prettig om ook muzikaal met die ambivalenties 
te werken.”

Allerlei invloeden
Oude muziek speelt altijd al een grote rol in het 
oeuvre van de Grieks-Nederlandse componiste. 
Haar idioom kent invloeden van Middeleeuwse 
muziek, Byzantijnse en Arabische muziek, 
maar ook hedendaagse popmuziek is een 
inspiratie. “En dat zit nu allemaal in deze opera.” 
Daarnaast is het voor Tsoupaki van belang 
dat ze weet voor wie ze schrijft. “Ik schrijf niet 

i N t e r v i e w  m e t  C o m P o N i s t e  C A l l i o P e  t s o U P A k i

d o o r  r i N s k e  w e l s 

‘Componeren is iets ongrijpbaars’

tot diep in het repetitieproces is componiste Calliope tsoupaki betrokken bij 
mariken in de tuin der lusten. Niet omdat ze haar kindje niet kan loslaten, maar 
omdat ze het onderdeel vindt van het componeren. “er zijn altijd nog kleine 
dingen die op het laatste moment veranderd worden. ik moet steeds alert blijven, 
want we willen de beste opera maken.”





Dialoog tussen Mariken en Moenen in Mariken 
van Nieumeghen. De spreekbeurten zijn 
gescheiden door de namen van de personages, 
waardoor de indruk ontstaat dat we met een 
echte toneeltekst te maken hebben.

voor. Algemeen wordt aangenomen dat het om 
een vertaling gaat van een Nederlands origineel 
in proza, dat ook ten grondslag heeft gelegen 
aan Mariken van Nieumeghen. 

Waarom al die moeite gedaan om van een 
hele prozatekst een halve toneeltekst te 
maken als het toch niet de bedoeling was die 
op te voeren? Omdat de leeservaring van het 
verhaal er veel directer en levendiger door 
werd. Middeleeuwse lezers waren vertrouwd 
met toneel. De dialogen stimuleerden hen 
het verhaal in gedachten te ensceneren en 
zo intenser te beleven. Dat het verhaal er als 
het ware om smeekt opgevoerd te worden, 
is een compliment aan de bewerker. Dat was 
vermoedelijk een rederijker uit Antwerpen met 
veel ervaring in het schrijven van gedichten en 
toneelstukken. Hij voegde ook het Wagenspel 
van Masscheroen toe.

Dat de tekst van Mariken van Nieumeghen 
inspireert tot toneeladaptaties, inclusief 
muziektheater, heeft niet alleen te maken met 
de kwaliteit van de bewerking. Het verhaal 
is op zichzelf al bijzonder. Dat komt door de 
karakters, thema’s en motieven waaruit het is 
opgebouwd. Samen roepen die een compleet 

Over het boek Mariken van Nieumeghen
door bart ramakers

beeld op van de middeleeuwen: van geloof 
in duivels en heksen, in God en Maria, hel en 
hemel, de permanente verleiding van zonde, 
het belang van berouw en boete, de rol van 
de Kerk daarbij. De wereld van Mariken is ons 
voor een deel vreemd en fascineert vanwege 
dat anders zijn. Maar haar verhaal heeft ook 
universele trekken en oefent juist daardoor 
aantrekkingskracht uit. Het bezit een hoog 
human interest gehalte. In geuren en kleuren 
wordt beschreven hoe een jonge vrouw 
verstrikt raakt in een web van bedrog, geweld 
en seks en zich daaruit weer bevrijdt. Aan die 
herkenbaarheid draagt ook de vermelding bij 
van concrete personen, plaatsen en locaties. 
Die dienden om het waarheidsgehalte van 
het verhaal te vergroten. Het ging immers 
om een mirakelverhaal. Dat wilde niet alleen 
waarschuwen voor de verleidingen waaraan 
vrouwen als Mariken blootstonden, maar ook 
laten zien dat, eenmaal daarvoor gezwicht, 
redding en vergeving mogelijk bleven, soms 
door tussenkomst van God zelf, op voorspraak 
van Maria. Hoe gedetailleerder de historische 
omstandigheden van zo’n verhaal, hoe 
geloofwaardiger men het vond. Ze zorgen 
bovendien voor de nodige couleur locale, 
waardoor het voor hedendaagse lezers (en 
toeschouwers) eenvoudiger wordt zich bij dit 
verhaal niet alleen iets voor te stellen, maar er 
zich ook door te laten meeslepen.

Bart Ramakers is Hoogleraar Oudere 
Nederlandse Letterkunde aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.

werden verhalen meestal op rijm gezet, om ze 
beter te kunnen onthouden en voordragen. 
Vanaf het moment dat men ze als zelfleesboek 
op de markt ging brengen, werd dat rijm 
overbodig en gebruikte men proza. 
Het bijzondere aan Mariken van Nieumeghen is 
niet zozeer dat er rijmgedeelten in voorkomen, 
maar dat het daarbij om dialogen gaat, precies 
zoals in het toneel van die tijd. Ze zijn ook nog 
eens zo afgedrukt – als spreekbeurten met de 
namen van de personages ertussen – dat het 
lijkt alsof we met een opvoeringstekst te maken 
hebben. Toch is dat niet zo. Zelfs het Wagenspel 
van Mascheroen, het enige echte toneelstuk 
dat in Mariken van Nieumeghen voorkomt, 
was binnen dit geheel bedoeld om te lezen. 
We kennen uit de middeleeuwen ook geen 
vermeldingen van opvoeringen van Mariken van 
Nieumeghen. Dat lijkt geen toeval. Wanneer 
je de tekst opvoert heb je een vertellersfiguur 
nodig voor de prozagedeelten. Maar zo’n 
personage komt in het Nederlandstalige toneel 
van die tijd helemaal niet voor.

Men heeft wel gedacht dat de tekst ooit geheel 
uit dialogen bestond, dus toch een echte 
toneeltekst was, en het proza er later aan is 
toegevoegd. Eerder is het omgekeerde het 
geval: dat het verhaal volledig uit proza bestond 
en daarna gedeeltelijk berijmd is. We kennen 
namelijk een Engelse versie van het verhaal 
die in dezelfde periode gedrukt werd: Mary of 
Nemmegen. Daar komt helemaal geen rijm in 

“Die waerachige ende Een seer wonderlijcke 
historie van Mariken van Nieumeghen die meer 
dan seven iaren metten duvel woende ende 
verkeerde”
De titelgravure toont Mariken die afscheid 
neemt van haar oom en op weg gaat naar 
Nijmegen om boodschappen te doen.

mariken van Nieumeghen, de tekst 
die aan de basis ligt van deze opera, 
is in veel opzichten bijzonder. Het 
mag allereerst een wonder heten 
dat we de tekst nog hebben, want 
hij is overgeleverd in één enkel 
boekje, dat rond 1515 in Antwerpen 
gedrukt werd en nu in münchen 
bewaard wordt. Geen mooi exemplaar 
overigens, want bij het zetten ervan 
ging van alles verkeerd – zoveel, 
dat sommige onder zoekers van een 
misdruk spreken die per ongeluk 
buiten de drukkerij terechtkwam. 

Bijzonder is Mariken van Nieumeghen ook 
vanwege de combinatie van proza en rijm.  
Van boekjes met wonderbaarlijke geschiede-
nissen als die van Mariken zijn meer voorbeel-
den bekend. Ze worden prozaromans genoemd. 
Vanuit hedendaags perspectief is die omschrij-
ving dubbelop, want wij kennen alleen nog maar 
romans in proza. In de middeleeuwen echter 



Hannah Hoekstra
Mariken

Hannah Hoekstra studeerde 
in 2010 af aan de Amster-
damse Toneelschool. In 2013 
haalt artistiek directeur Theu 
Boermans haar naar het 
Nationale Toneel. Daar volgt 
ze een tweejarig coachings-
traject voor jonge, getalen-
teerde acteurs. De Gouden 
Kalf winnares (Hemel, 2012) 
heeft zich de afgelopen jaren 
onbetwist ontwikkeld tot een 
vaste waarde in het ensemble 
van het gezelschap. Hannah 
was onder meer te zien in 
Tasso, De storm, As you like 
it en Genesis. Naast de titelrol 
in Mariken in de tuin der lus-
ten speelt ze komend seizoen 
ook in Midzomernachtdroom, 
De zender en De revisor bij 
het Nationale Toneel. Tevens 
speelt ze de hoofdrol in de 
film De Helleveeg, naar de 
gelijknamige roman van A.F. 
Th. van der Heijden die 2016 
in première gaat. 

Harry van der kamp
Oom

De bas Harry van der Kamp 
studeerde bij Alfred Deller, 
Pierre Bernac en Max van 
Egmond. Hij behoort tot 
de founding fathers van 
Cappella Amsterdam en was 
twintig jaar in dienst van het 
Nederlands Kamerkoor. Hij 
is professor emeritus van 
de Hochschule für Künste 
te Bremen. Hij zong meer 
dan 30 rollen in opera’s van 
o.a. Cavalieri, Landi, Ca-
valli, Cesti, Purcell, Rameau, 
Handel, Mozart en Verdi en 
werkte mee aan de befaamde 
Monteverdi-cyclus bij de Ne-
derlandse Opera. In 2008 was 
hij Grammy-genomineerde 
voor zijn optreden in de opera 
Thesée van Lully. Met zijn 
Gesualdo Consort sleepte 
hij twee Edisons in de wacht 
voor het unieke Sweelinck 
Monument, een Nederlands-
talige boek-cd uitgave van de 
complete vocale werken van 
Jan Pieterszoon Sweelinck. 
In 2010 werd hij benoemd 
tot ridder in de Orde van de 
Nederlandse Leeuw. 

Jill Feldman
Tante

Jill Feldman is een Ameri-
kaanse sopraan. Zij studeerde 
in San Francisco, Basel, Parijs 
en aan de Universiteit van 
Californië, Santa Barbara. Ze 
is bekend om haar verdien-
sten in de Barokmuziek, maar 
haar repertoire reikt van de 
middeleeuwse tot de heden-
daagse muziek. In het 
Amsterdamse Concert-
gebouw trad ze op in Mon-
teverdi’s Il ritorno di Ulisse in 
Patria. In Salle Pleyel in Parijs 
was ze te zien in de titelrol 
Médée van Charpentier. En 
zij stond op het Edinburgh 
festival in Rameau’s Ana-
creon. Zij heeft zo’n zestig 
plaatopnames op haar naam 
staan, waaronder de prijswin-
nende Carmelite Vespers, 
Susanna en Clori en Tirsi and 
Fileno van Handel. Recentelijk 
verscheen ook een CD met 
liederen van Charles Ives. 
Jill Feldman geeft les aan het 
Koninklijk Conservatorium en 
de Hochschule für Musik in 
Zürich. 



lucie Chartin
Ziel van Mariken

 
Muziek werd Lucie Chartin 
met de paplepel ingegoten. 
Amper veertien jaar haalde ze 
cum laude haar bachelordi-
ploma piano. Parallel aan haar 
studie Cultuurwetenschappen 
aan de Universiteit van Lyon 
II, volgde ze zangles en zong 
zij in een jongerenkoor. Ver-
volgens studeerde ze Oude 
Muziek aan het Conservatori-
um van Amsterdam bij Maar-
ten Koningsberger en Xenia 
Meijer. Juni 2015 rondde ze 
haar studie af met de hoogste 
onderscheiding. Lucie werkt 
regelmatig samen met Cap-
pella Amsterdam, Ensemble 
Pymalion en de Nederlandse 
Bachvereniging, waarmee ze 
zowel vroege barok als he-
dendaags repertoire vertolkt, 
op binnen- en buitenlandse 
podia. Als soliste werkt 
ze onder andere met het 
Rotterdams Philharmonisch 
Orkest, Asko|Schönberg, en 
het Orkest van de Achttiende 
Eeuw. 

truus te selle
Oude Mariken

 
Truus te Selle begint haar 
loopbaan in 1972 bij Onafhan-
kelijk Toneel waarvan zij een 
van de oprichters is. Sinds 
1979 werkt zij als freelance 
actrice bij een grote verschei-
denheid aan toneelgezel-
schappen, vrije producenten 
en productiehuizen (o.a. het 
Werktheater, de Toneelschuur 
en Toneelgroep Amsterdam). 
Ook is zij te zien in diverse 
televisieproducties. Voor haar 
rol in de film de Heineken-
ontvoering ontving zij een 
Gouden Kalf-nominatie.
Muziektheaterproducties 
waarin zij speelde zijn o.a. 
Chopin, geschreven en 
geregisseerd door Herman 
van Veen (2006), Ruhe door 
Muziektheater Transparant 
ism Collegium Vocale Gent 
in regie van Josse de Pauw 
(2010) tijdens het Sydney-
festival en de rol van Koningin 
Wilhelmina in Soldaat van 
Oranje in regie van Theu 
Boermans (2012). Behalve als 
actrice is zij ook werkzaam als 
speldocent. 

Femke luyckx 
Vallende Mariken

 
De Vlaamse Femke Luyckx is 
performer, danser en lucht-
acrobate. Deze artistieke dui-
zendpoot heeft de afgelopen 
jaren aan tientallen producties 
in binnen- en buitenland mee-
werkt, zowel als performer/
danser/luchtacrobate op de 
scene als maker/assistent/
repetitor achter de scher-
men. Regisseurs waarmee 
ze werkte zijn David Alden, 
Pierre Audi, Lotte de Beer, 
Simon McBurney, Robert 
Carsen, Koen Ghesquière, 
Amir Hosseinpour, Richard Jo-
nes, Nikolaus Lehnhoff, Nigel 
Lowery en Peter Stein. Ook 
assisteerde ze bij of danste 
ze in werk van uiteenlopende 
choreografen als Phillipe 
Giraudaux, Amir Hosseinpour, 
Anne Teresa de Keersmaeker, 
Satya Roosens, Jonathan Lunn 
en Denny Sayers. 

Julian Podger
Moenen

Julian Podgers muzikale 
loopbaan start als hij nog op 
school zit in het Duitse Kassel. 
Daar in Duitsland zet hij zijn 
eerste schreden als zanger 
en dirigent. Na het behalen 
van een koorprijs op Trinity 
College Cambridge gaat hij 
zang studeren en doet hij 
onderzoek naar de historische 
muziekpraktijk. Hij richt het 
ensemble Trinity Baroque op, 
waarvan hij sindsdien muzi-
kaal leider is. Als zanger werkt 
hij met vooraanstaande diri-
genten als John Eliot Gardiner, 
Andrew Parrott en Paul Hillier 
en treedt hij op in Europa, 
het Verre Oosten, Australië 
en de Verenigde Staten. Bij 
verschillende gezelschappen, 
waaronder de Nederlandse 
Bachvereniging, heeft hij de 
rol van Evangelist gezongen 
in de Mattäus-Passion. Hij 
is tevens lid van een van de 
meest bijzondere ensembles 
voor middeleeuwse muziek, 
Gothic Voices. 

michael Chance
Paus

Michael Chance is een van 
de grote countertenoren 
van onze tijd. Na zijn studie 
Engels in Cambridge, waar 
hij ook in het koor zong, 
gaat hij zang studeren bij 
Rupert Bruce Lockhart. Hij 
treedt sindsdien op in de 
meeste grote concertzalen 
en operahuizen ter wereld. 
Bij de Nederlandse Opera 
maakte hij in de jaren 90 deel 
uit van de oorspronkelijke 
cast van de legendarische 
Monteverdi-cyclus. Tot de 
dirigenten, waarmee hij heeft 
gewerkt en plaatopnames 
maakte, behoren John Elliot 
Gardiner, Frans Brüggen 
en Ton Koopman. Chances 
repertoire is zeer breed. Zijn 
grote vocale mogelijkheden 
inspireerden meerdere he-
dendaagse componisten tot 
het maken van stukken voor 
zijn uitzonderlijke stembereik. 
In 2009 werd hij geridderd tot 
Commandeur in de Orde van 
het Britse Rijk.

Joop keesmaat
Verteller/wagenspel

Bij het grote publiek kreeg 
de Rotterdamse acteur Joop 
Keesmaat vooral bekendheid 
door zijn rol als Joop den 
Uyl in de serie Den Uyl en 
de affaire Lockheed. In de 
bekende hoorspelserie Het 
Bureau vertolkte hij de rol van 
Beerta. Joop Keesmaat staat 
daarnaast al vele jaren op het 
toneel, onder meer in stukken 
van Het Zuidelijk Toneel en 
het Ro Theater. Keesmaat 
maakte deel uit van de cast 
van de Proust-cyclus van Guy 
Cassiers en hij speelde een 
indrukwekkende Roy Cohen 
in Angels in America. In 2006 
nam hij tijdelijk afscheid van 
het theater met de hoofdrol in 
Bernlefs klassieker Hersen-
schimmen, waarvoor hij de 
Louis d’Or in ontvangst mocht 
nemen. Vorig seizoen was 
Keesmaat nog te zien in Een 
Sneeuw bij het Toneel Speelt.





serge van veggel 
Libretto/regie

 
De neerlandicus Serge van 
Veggel is een van de oprich-
ters van OPERA2DAY. In de 
afgelopen jaren ontwikkelt hij 
er als artistiek leider en regis-
seur een reeks voorstellingen 
van een zeer divers karakter. 
Vanaf 2007 regisseert hij 
er o.a. The Fairy Queen, 
La Giuditta en Médée, de 
laatste in een nieuwe eigen 
bewerking. De locatievoor-
stelling Dolhuys Kermis wordt 
opgenomen in een van de top 
vijf lijstjes van NRC Handels-
blad als de beste voorstelling 
van 2012. La troupe d’Orphée 
wordt door professionals ge-
nomineerd voor en door het 
publiek gekozen tot ‘Opera 
van het jaar 2014’. Buiten zijn 
werk voor OPERA2DAY regis-
seert Van Veggel scenische 
liedrecitals (onder meer rond-
om Szymanovski-liederen), 
concerten (in 2016 bij het 
Nederlands Kamerorkest) en 
muziektheatervoorstellinge. 

Calliope tsoupaki
Compositie

 
Calliope Tsoupaki maakt mu-
ziek die tijdloos aandoet. Ze 
gebruikt in haar composities 
elementen uit oude én heden-
daagse muziek en de muziek 
van Griekenland en het Mid-
den Oosten. Afgestudeerd 
in 1988 aan het Hellenikon 
Conservatorium Athene, 
vervolgde zij haar studie in 
Nederland bij Louis Andries-
sen. Haar kameropera Vita 
Nova gaat in 2004 in première 
in Den Haag. In 2008 maakt 
haar Lukas Passie grote indruk 
op het Holland Festival. In 
2012 componeert ze voor het 
Nederlands Blazersensemble 
Maria, waarin klassieke en 
volksmuziek-tradities van de 
Mariaverering samenkomen. 
Bij zijn afscheid van het Hol-
land Festival regisseert artis-
tiek leider Pierre Audi haar 
oratorium Oidípous, naar een 
libretto van Edzard Mik. Hier-
voor wordt ze genomineerd 
voor de Matthijs Vermeulen-
prijs 2014. 

karim Ameur
Libretto/dramaturgie

 
Karim Ameur is als dramaturg 
verbonden aan het Nationale 
Toneel. Na zijn studie The-
aterwetenschap in Utrecht 
werkte hij een seizoen bij de 
Nederlandse Opera als regie- 
en dramaturgie-assistent, 
waarna hij aan de slag kon 
bij het Nationale Toneel. 
Daar deed hij de dramatur-
gie bij producties van Ger 
Thijs, Johan Doesburg, Erik 
Vos, Jürgen Gosch en Theu 
Boermans. Tevens vertaalde 
hij toneelteksten, waaronder 
De gids van Botho Strauss en 
Tijdbom van Dejan Dukovski. 
Hij maakte de bewerking 
van Eugene O’Neills Strange 
Interlude, een regie van Johan 
Doesburg. Samen met Franz 
Marijnen was hij verant-
woordelijk voor de tekst van 
voorstellingen over het leven 
en werk van twee bepalende 
twintigste-eeuwse kunste-
naars, Glenn Gould en PPP 
(Pier Paolo Pasolini). 

Hernán schvartzman 
Dirigent

 
De Argentijns-Nederlandse 
dirigent Hernán Schvartzman 
studeerde directie bij Jac van 
Steen en Kenneth Montgo-
mery en specialiseerde zich in 
historische opvoeringsprak-
tijken bij de Oude Muziek 
afdeling van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag. 
Hij werkte met ensembles als 
BBC Now, Gelders Orkest, 
Ensemble Vox Luminis, 
Nederlands Kamerkoor en 
Groot Omroepkoor. Hij is een 
van de medeoprichters van 
OPERA2DAY. Voor dit gezel-
schap dirigeerde hij het vorig 
seizoen Medée en La troupe 
d’Orphée. De Nederlandse 
regering beloonde Sch-
vartzman met een Huygens 
Scholarship. In 2011 werd hij 
door de gemeente Den Haag 
benoemd tot cultureel ambas-
sadeur van de stad. In 2014 
werd hij genomineerd voor 
dirigent van het jaar in zijn 
geboorteland Argentinië. 

meike van den Akker 
Co-regie wagenspel

 
Meike van den Akker 
studeerde in 2000 af aan de 
Hogeschool voor de Kunsten 
te Arnhem als theaterdocent. 
Sindsdien heeft zij zich d.m.v. 
masterclasses gespecialiseerd 
in poppen- en objectspel. In 
2003 richtte zij samen met 
Marlyn Coetsier Tg. Winter-
berg op. Van 2003 – 2014 
was zij artistiek leider, speler 
en poppenbouwer van dit 
gezelschap. In deze tien jaar 
maakten Van den Akker en 
Coetsier beeldende 
theatervoorstellingen als 
Danke für die Badehose, Hys-
teria, Ellis Island, Op een klein 
stationnetje en De jazz-
barones. Vanaf 2014 gaat Van 
den Akker als theatermaak-
ster alleen verder, onder haar 
eigen naam. April 2016 komt 
De wraak van de raaf tijdens 
Pop Arts uit. Als actrice 
speelde zij o.a. bij Kristina 
de Châtel, Het Laagland, 
Feikes Huis en Ulrike Quade 
Company. 

Herbert Janse 
Scenografie

 
Decorontwerper Herbert 
Janse studeerde scenogra-
fie aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam en 
de Jan van Eyck Academie in 
Maastricht. Sinds 1985 heeft 
hij decors ontworpen voor 
o.m. De Avonden (Het Ver-
volg), Houdini (Orkater), de 
Methode Ribadier (Nationale 
Toneel), Cloaca (Het Toneel 
Speelt), Sneeuwwit, een inkt-
zwarte opera (Hummelinck 
Stuurman), Hamlet (Thea-
tercompagnie), Il Barbiere di 
Seviglia en Le Nozze di Figaro 
(Opera Zuid).Daarnaast geeft 
hij sinds 2006 les op de Am-
sterdamse theaterschool en 
is hij als een van de curatoren 
verantwoordelijk voor de 
Nederlandse inzending van 
de Quadriennale 2007 en 
2011 te Praag. Voor OPERA-
2DAY verzorgde hij eerder La 
Giuditta en leidde het team 
van scenografen in Dolhuys 
Kermis, Médée en La troupe 
d’Orphée. 



Uri rapaport 
Lichtontwerp

 
Uri Rapaport is autodidact en 
werkt vanaf 1978 professio-
neel in het theater. Hij maakte 
ontwerpen voor vele 
theatergezelschappen 
waaronder ZT Hollandia, Het 
Nationale Toneel, Nederland-
se Reisopera, De Nationale 
Opera, Veenfabriek, NTGent, 
Het Paleis, Opera Genève, 
Ruhrtriennale, Wiener 
Festwochen, Holland Festival, 
Festival Oude Muziek. 
Tussen 1996 en 2008 
ontwerpt hij voor de Paarden-
kathedraal licht bij alle voor-
stellingen voor Dirk Tanghe 
en Paula Bangels. Recente 
muziektheater ontwerpen 
waren Legende en Laika (De 
Nationale Opera), Platée ,The 
Fairy Queen (Nederlandse 
Reisopera), en Rheingold 
op de Rijn (in de regie van 
Wim Trompert). Uri Rapaport 
verzorgde bij OPERA2DAY 
eerder het licht voor Dolhuys 
Kermis, Médée en La troupe 
d’Orphée.

mirjam Pater 
Kostuums

 
Mirjam Pater studeerde mode 
aan de modeacademie Am-
sterdam. Ze komt in contact 
met theater via de Peter Faber 
Show. Sinds 1990 werkt ze 
als zelfstandig ontwerper. Van 
1992 tot 2008 is ze de vaste 
ontwerper van Dirk Tanghe. 
Voor hem ontwerpt ze de 
kostuums van legendarische 
voorstellingen als Hamlet, De 
wereldverbeteraar, Tartuffe 
en Midzomernachtsdroom. 
Ze werkt daarnaast voor 
vooraanstaande theaterge-
zelschappen als het Nationale 
Toneel, De Appel, Toneel-
groep Amsterdam, het Neder-
lands Danstheater en Orkater. 
Ook heeft ze meerdere malen 
meegewerkt aan operavoor-
stellingen in het Holland Festi-
val Oude Muziek, waaronder 
de openingsvoorstelling van 
de 25e editie, L’Ipermestra. 
Daarnaast was ze betrokken 
bij Lucia di Lammermoor en 
Don Pasquale van de Neder-
landse Reisopera.

Arne Bock 
Geluidsontwerp 

 
Geluidsontwerper Arne Bock 
is afgestudeerd in het art of 
sound/geluidsregistratie-
programma van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, 
waar hij ook zijn bachelor 
diploma uitvoerend jazztrom-
pettist behaalde. Als professi-
oneel trompettist speelt Bock 
een zeer rijk repertoire, van 
jazz en hedendaags klassiek 
tot funk, pop, salsa en wereld-
muziek. Bock, een Deen van 
geboorte, heeft als geluids-
ontwerper gewerkt met vele 
componisten, orkesten en 
ensembles van internationale 
naam: Asko/Schönberg, het 
Nederlands Philharmonisch 
orkest, Norrbotten Neo, 
Stockholms Nya Kammaror-
kester, OPERA2DAY, Holland 
Symfonia, Nederlands 
Jeugd Orkest, Jean Baptiste 
Barrière en Steve Reich. Hij 
heeft aan meer dan tachtig 
cd’s meegewerkt in de meest 
uiteenlopende muziekstijlen 
en bij talloze live-concerten 
de geluidsmixage verzorgd.

Brigitte Hennequin 
Animaties

 
(3D) animator/illustrator 
Brigitte Hennequin werd 
opgeleid als museologe aan 
de Reinwardt Academie. 
Op de Willem de Kooning 
Academie kwam ze daarna in 
aanraking met 3D animatie. 
Om zich daarin te special-
iseren vervolgde zij haar 
opleiding elders, onder meer 
bij het S.A.E. Institute 
Netherlands. Met haar bedrijf 
‘The Happy Village’ maakt ze 
zowel werk in opdracht (visu-
alisaties, illustraties en anima-
tiefilms) als autonoom werk. 
Op dit moment verbreedt 
ze haar werkterrein naar 
animatie voor nieuwe media 
als apps, e-books en games. 
Voor OPERA2DAY maakte 
ze eerder posterillustraties 
voor The Fairy Queen en 
Don Giovanni. Met regisseur 
Serge van Veggel werkte ze 
eerder samen aan kinder- en 
muziektheatervoorstellingen. 

Nienke Algra 
Kap en Grime 

 
Nienke Algra heeft in 1986 
haar opleiding voor TV, 
Film en Theater make-up 
afgerond in London. Ze is 
vervolgens haar carrière 
begonnen bij atelier Didden 
waarna ze als freelancer 
aan de slag is gegaan. Ze is 
15 jaar verbonden geweest 
aan de Paardenkathedraal in 
producties met Dirk Tanghe. 
Afgelopen jaren heeft ze o.a 
de pruiken en de make-up 
verzorgd van de musicals, 
Shrek, Floddertje, Pluk en Dik 
Trom en Mischa Mengel-
bergs opera Koeien (Holland 
Festival), Op de bodem van 
Orkater en Horror van Jakop 
Ahlbom

coaching nederlands 

Bart ramakers
 

Bart Ramakers is hoog-
leraar Oudere Nederlandse 
Letterkunde aan de Rijks-
universiteit Groningen. Hij 
doet onderzoek naar 
middeleeuws en zestiende-
eeuws toneel, waarbij zijn 
belangstelling vooral uitgaat 
naar aspecten van voordracht 
en opvoering, en naar het 
effect van beide op het 
contemporaine publiek. 
In zijn analyses maakt hij 
veel gebruik van historisch 
beeldmateriaal. Hij verzorgde 
in het verleden onder meer 
tekstedities van Mariken van 
Nieumeghen en Elckerlijc en 
van drie rederijkerskluchten, 
met berijmde hertalingen 
door Willem Wilmink en Karel 
Eykman.

Nico van der meel
 

Nico van der Meel heeft als 
zanger een grote reputatie 
verworven op het gebied van 
verstaanbaar zingen. Al meer 
dan twintig jaar is hij vast 
lid van Camerata Trajectina, 
een gezelschap dat zich 
specialiseert in Nederlandse 
muziek tot en met de Gouden 
Eeuw. Hierdoor heeft hij veel 
ervaring met het zingen in het 
oud-Nederlands. Hij treedt 
regelmatig op als gastdocent 
aan diverse conservatoria en 
is dirigent van het William 
Byrd Vocaal Ensemble en het 
Drechtsteden Bachkoor.



oPerA2dAy
 

 

OPERA2DAY is een opera- en muziektheater-
gezelschap uit Den Haag. Het gezelschap 
verbindt het enthousiasme voor de traditie van 
opera aan een inbedding ervan in de huidige 
omgeving en tijd (‘2day’). Hiermee wil OPERA-
2DAY de harten van een breed publiek winnen 
voor dit genre. 

Opera kan aan iedereen iets bieden. Bijvoor-
beeld door de bijzondere ensceneringen en 
presentatievormen. Of door het publiek op te 
zoeken op onverwachte locaties.
Binnen alle projecten worden thema’s uit de 
maatschappij verwerkt of gesublimeerd.
De samenkomst van muziek, zang en theater 
heeft over de eeuwen vele hoogtepunten van 
energie en creativiteit opgeleverd. Opera weet 
veel mensen te raken en geeft een uitlaatklep 
voor emoties. OPERA2DAY voert meesterwer-
ken uit, bezorgen het pleit voor werken die 
onterecht vergeten zijn en voegt nieuwe werken 
aan de schatkamer toe. Dit vanuit passie en 
bevlogenheid.

Het vertrekpunt is de vroege opera. Op dit 
terrein heeft het gezelschap een specialisme 
opgebouwd. Als leerlingen van een beroemde 
Nederlandse ‘school’, die decennia geleden de 
moderne instrumenten opzij legde en de oude 
opnieuw leerde bespelen. 

OPERA2DAY wil dat Nederland een rol blijft 
spelen in de voorhoede van deze uitvoering-
praktijk. Daarnaast inspireert de vroege opera 
tot hedendaagse vernieuwing: nieuwe presen-
tatievormen en zelfs nieuw gecomponeerde 
opera, zoals Mariken in de tuin der lusten.

Het Nationale 
toneel 

 

Het Nationale Toneel is het stadsgezelschap van 
Den Haag en het grootste toneelgezelschap 
van Nederland. Het NT vertelt de verhalen van 
onze tijd, voor mensen in onze tijd aan de hand 
van het klassieke en moderne theaterrepertoire. 
Het NT is te zien in de theaters in Nederland en 
daarbuiten, met voorstellingen voor volwas-
senen en jeugd (NTjong). Toneel dat raakt, 
vermaakt en aanzet tot nadenken. Rondom de 
voorstellingen verzorgt het NT educatieve 
projecten en Babel, het nieuwe politiek-
maatschappelijke programma van het Nationale 
Toneel.

In seizoen 2015-2016 brengt het Nationale 
Toneel in de grote zaal en op de vlakke vloer 
naast Mariken in de tuin der Lusten de volgende 
producties: Solness, De revisor, The little foxes, 
De gouden draak, Fit to fly, Liefhebben,  
De zender, ANNE, The summer of ’96,  
Het schaap Veronica, KLAAS en In mijn hoofd 
ben ik een dun meisje. 

Het Nationale Toneel staat onder de artistieke 
leiding van regisseur Theu Boermans en heeft 
een ensemble van dertien acteurs in vaste 
dienst. Noël Fischer (NTjong), Hans van den 
Boom (NTjong) en Casper Vandeputte zijn als 
vaste regisseurs aan het gezelschap verbonden. 
Volgend seizoen versterken Eric de Vroedt, 
Daria Bukvic en Jeroen de Man de gelederen.

Asko|schönberg 

 

Asko|Schönberg is een toonaangevend en-
semble voor nieuwe muziek. Deze muziek is 
niet alleen van grote, gevestigde namen als 
Andriessen, Boulez, Kurtág, Ligeti en Stockhau-
sen, maar het ensemble speelt ook gloednieuw 
werk van de jongste generatie. De grondleggers 
van de twintigste-eeuwse muziek komen ruim-
schoots aan bod: van Weill tot Schönberg en 
van Stravinsky tot Messiaen. Speciale aandacht 
is er voor langjarige relaties en samenwerking 
met grote, betekenisvolle componisten, voor 
onbekend en gloednieuw werk van hoge 
kwaliteit. 

Het ensemble heeft een groot aantal samen-
werkingsverbanden met (muziek)theatergezel-
schappen en operahuizen om juist de veelzijdig-
heid van het hedendaagse muziekpalet over het 
voetlicht te kunnen brengen.

Concerten vinden plaats in Muziekgebouw aan 
‘t IJ, in gastoptredens bij de NTR ZaterdagMa-
tinee, het Holland Festival, De Nationale Opera 
en in co-producties met o.a. het Nederlands 
Kamerkoor, de Veenfabriek, Silbersee en het 
Vlaamse productiehuis LOD. In 2011 bege-
leidde het ensemble de Driestuiversopera, een 
co-productie met het Nationale Toneel in de re-
gie van Franz Marijnen. Het ensemble treedt ge-
regeld op in het buitenland. Reinbert de Leeuw 
is dirigent en mede-oprichter van het ensemble, 
dat bestaat uit een gedreven groep veelzijdige 
musici en werkt met solisten en dirigenten uit 
binnen- en buitenland. Asko|Schönberg is 
ensemble in residence bij Muziekgebouw aan  
’t IJ, Amsterdam.

Cappella  
Amsterdam 

 

Vanaf de oprichting in 1970 door Jan Boeke 
vormt de liefde voor muziek de leidraad voor 
Cappella Amsterdam. Om elke compositie te 
laten spreken, heeft het koor zich zowel op mo-
derne als op oude, authentieke zangtechnieken 
toegelegd. De nadruk in het repertoire ligt op 
die twee uitersten: oude meesters en moderne 
muziek. Het koor staat sinds 1990 onder artis-
tieke leiding van chef-dirigent Daniel Reuss.
Speciale aandacht schenkt het koor aan werken 
van Nederlandse componisten, van Sweelinck 
tot Andriessen en Ton de Leeuw. Het koor 
werkt samen met Nederlandse en internationale 
topensembles en -orkesten, zoals het Orkest 
van de Achttiende Eeuw en Asko|Schönberg. 
De cd met koorwerken van Leos Janácek werd 
bekroond met de Edison Klassiek 2013.

tetraktys ensemble 
 

Het Tetraktys ensemble is in 2000 opgericht 
door de blokfluitist Kees Boeke. Tetraktys is ge-
specialiseerd in muziek uit de middeleeuwen en 
vroege renaissance, de veertiende en vijftiende 
eeuw. Het ensemble bestaat uit een wisselende 
bezetting van zang, vedels, harp en blokfluit. De 
naam van het ensemble voert terug naar Pytha-
goras: uit de cijfers 1, 2, 3 en 4 (samen 10), kan 
een magische driehoek worden samengesteld, 
de tetraktys. In de muziek vertegenwoordigen 
de verhoudingen tussen deze (volgens Pytha-
goras heilige) cijfers de grondtoon, het octaaf, 
de kwint en de kwart. De stemming die werd 
gebruikt in de middeleeuwen, waarin zo veel 
mogelijk reine kwarten en kwinten aanwezig 
zijn, noemt men dan ook de stemming van Py-
thagoras. Het ensemble speelt op alle belang-
rijke oude muziek festivals in Europa en heeft 
sinds 2002 acht monografische CD’s uitgebracht 
op het label Etcetera/Olive Music.



Sonia Herman dolz maakt een 
documentaire over de voorstelling

door rinske wels

de kennismaking
“Ik leerde Serge van Veggel, de artistiek leider 
van OPERA2DAY, in 2002 kennen toen hij nog 
bij het Gergiev Festival werkte. Vervolgens 
raakte hij bevriend met mijn moeder, die ook 
een enorme operafanaat was. Zij gingen vaak 
samen naar opera’s en hadden het altijd over 
muziek. Op een gegeven moment zei hij: ‘Ik 
word operaregisseur’.”

Mariken in de tuin der lusten
“Het interessante is dat Mariken…een opera is 
waar geen muziek voor bestaat, die in het Mid-
deleeuws Nederlands gezongen wordt, waarin 
een actrice Mariken speelt tussen de opera-
zangers. Dit is heel vernieuwend en helemaal 
from scratch. Ik dacht: dat zou een heel mooi 
onderwerp voor een film kunnen zijn.”

droom versus werkelijkheid
“Serge zegt zelf dat een voorstelling vaak begint 
met een visioen dat hij ‘ontvangt’ en dat hij 
vervolgens probeert te vertalen naar de werke-
lijkheid. In mijn film leg ik zowel dat door hem 
achtervolgde visioen vast als ook het maakpro-
ces in de dagelijkse praktijk.”

de universele taal van muziek
“Wat verder interessant is, is dat Serge een 
nauwe samenwerking aangaat met hoogstaan-
de, internationale talenten, ondanks het Neder-
landse karakter van het stuk. Dat is meer een 
feit dan dat dat nou heel filmisch is. Maar ik wil 
laten zien dat muziek een universeel middel is 
om mensen van allerlei nationaliteiten bij elkaar 
te brengen. Dat fascineert mij, daarom probeer 
ik de passie vast te leggen die de makers met 
elkaar delen.”

Voor de zomer af
“We filmen heel close, vooral op de gezichten 
van Serge, dirigent Hernán en componiste 
Calliope tijdens repetities. De concentratie 
spat er vanaf. Ik probeer hun communicatie en 
interactie te ‘vangen’. Daarnaast wil ik graag het 
ambacht laten zien: Hannah die pruiken past, 
het goudbrokaat dat op het kostuum van de bis-
schop genaaid wordt, het lassen en verven van 
het decor. Dit zal ook wel een ‘geborduurde’ 
film worden. We zijn half oktober klaar met 
draaien en daarna heb ik een aantal maanden 
gepland voor de montage en afwerking. Voor de 
zomer moet hij af zijn.”

Sonia Herman Dolz (1962) is documentaire-
maker en won diverse prijzen voor haar werk. 
Ze is bekend van o.a. The Master and His Pupil 
(2003) over dirigent Valery Gergiev, Portrait of 
Dora Dolz (2006) over haar moeder en All My 
Tomorrows (2010) over kanker.

V.l.n.r. menno euwe (geluid), sonia  

Herman dolz (regie) en Paul van den Bos (camera) 

in het atelier van het Nationale Toneel

deze documentaire wordt gemaakt in opdracht van omroep west en geproduceerd 
door interakt (rene mendel), met financiële steun van het mediafonds.
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dvd mArikeN iN de tUiN de lUsteN 

OPERA2DAY maakt een registratie van Mariken 
in de tuin der lusten, middels een hoogwaardige 
HD-opname. U kunt deze DVD nu al voor ¤ 30,- 
bestellen via onze website. Naar verwachting is 
de DVD eind januari klaar. U krijgt de DVD dan 
thuis gestuurd.

Op onze website www.opera2day.nl → 
dvd/streaming kunt u de DVD reserveren.
Bij voorbaat dank!

dvd lA troUPe d’orPHÉe 
 

de productie la troupe d’orphée werd 
in 2014 verkozen tot ‘opera van het 
jaar’. een erkenning waar we enorm 
trots op zijn. 
Het is een voorstelling over een ‘troupe’ 
zangers, dansers en theatermakers rondom de 
beroemdste aller zangers, Orphée, die met zijn 
groep langs hoven en steden trekt. Hoor en 
zie hoe hij met zijn fantastische zang de wilde 
dieren weet te temmen en de goden van de 
onderwereld weet te vervoeren. Ontmoet zijn 
wonderschone geliefde Euridice. Raak ontroerd 
door het verhaal van hun liefde en verwonderd 
door de toverachtige dans en de meesterlijke 
klanken van Charpentier.

Wilt u deze voorstelling ook nog eens zien? 
Bestel dan de DVD of bekijk de streaming 
via onze website: 
www.opera2day.nl → dvd/streaming

nIeUWSBRIeF
 

Wilt u op de hoogte blijven van onze nieuwe projecten? Meld u dan aan op onze nieuwsbrief.
Ga naar onze website, en vul in de linkerkolom uw e-mailadres in.



w o r d  v r i e N dA d v e r t e N t i e  N A t i o N A A l  t H e A t e r F o N d s

soCiÉtÉ des ClAQUeUrs
DE ONVOORWAARDELIJKE VRIENDEN 

VAN OPERA2DAY
 

In de hoogtijdagen van de Franse opera betekende opera niet alleen theater op het podium, maar 
ook theater in de zaal. In de voorstellingen zaten groepjes bezoekers die het applaus aanwakkerden 
(zogenaamde ‘claqueurs’), tot lachen aanzetten (‘rieurs’), tot huilen (‘pleureurs’, vooral dames met een 
zakdoekje), aangestuurd door de chef de claque (leider van het applaus). Met zo’n ‘onvoorwaardelijk’ 
enthousiaste achterban was uiteraard succes verzekerd bij de operavoorstellingen.

Met een stevige knipoog verwijst de vriendenvereniging van OPERA2DAY naar deze traditie.  Met uw 
bijdrage kan het jonge gezelschap haar vele plannen mogelijk maken, bijzondere locaties opzoeken en 
nieuwe generaties in projecten blijven betrekken.  We verwelkomen u graag als vriend! 

U kunt vriend worden in drie categorieën.
 

Claqueur   |   ¤ 100- per jaar
U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Société des Claqueurs, waar we met de 
vrienden van OPERA2DAY onze dromen en daden delen.

 
rieur et Pleureur   |   ¤ 250 per jaar 
U wordt met twee personen uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Société des Claqueurs. 
Ook kunt u meekijken bij een repetitie of krijgt u een kijkje achter de schermen.

 
Chef de Claque   |   ¤ 500 per jaar: 1 persoon of ¤ 1.000 per jaar: 2 personen 
U wordt u uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst van de Société des Claqueurs en voor een 
repetitiebezoek of kijkje achter de schermen. Daarnaast krijgt u een vrijkaart en de mogelijkheid tot 
kopen van kortingskaarten voor twee voorstellingen van OPERA2DAY per jaar. Bent u lid met twee 
personen? Dan geldt bovengenoemde voor allebei de leden. 
  

AANmeldeN
Wilt u zich aanmelden als vriend? Ga dan naar onze website: 
www.opera2day.nl en klik op steun ons. OPERA2DAY is een Anbi Stichting



Mr. Paul de Gruyter 
Stichting

Stichting 
Orlanda Goban

Stichting 
Gereformeerd Frans 

van Uden-Huis
Verenigde Feteris-de Baan 
en Semper Labor Stichting

m e t  d A N k  A A N

FONDS
schiedam vlaardingen e.o.


