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1. Verslag van het bestuur  
 
Het jaar 2020 zou het jaar zijn waarin een groot deel van onze artistieke dromen van de vierjarige 
subsidieperiode 2017-2020 zou uitkomen. Er stonden twee grote tournees op stapel: L’Orfeo in 
samenwerking met de Nederlandse Reisopera en Opera Melancholica in samenwerking met het New 
European Ensemble. Een droom was een grote productie op locatie: Monteverdi’s L’Incoronazione di 
Poppea, in samenwerking met de Nederlandse Bachvereniging, in het kader van het Zomerfestival 
Binnenhof. OPERA2DAY was de afgelopen jaren kwartiermaker voor dit festival. Een locatieproject is een 
enorme logistieke operatie die beslag legt op zowel de organisatie als het budget. Hierop anticiperend 
hebben we daarvoor in de afgelopen jaren een  bestemmingsreserve aangelegd. Tevens zou in 2020 voor het 
eerst een coproductie in het buitenland vorm krijgen. Onze Vivaldi-Dangerous Liaisons zou 17 keer 
opgevoerd worden in het Zwitserse Theater en Opera Biel en Solothurn (TOBS), met een kleine tournee langs 
Zwitserse zalen. Daarnaast startten we met de voorbereidingen voor Don Quichot, een nieuw geschreven 
opera die in januari 2021 in première zou gaan. Voor het eerst met een andere regisseur, als eerste stap op 
weg naar de veranderingen in de komende Kunstenplanperiode.  
 
Door de coronacrisis, die half maart begon, sneuvelden veel van deze plannen. We hoorden wel tot de 
gelukkigen die een groot deel van de plannen toch konden uitvoeren, omdat ze hun zwaartepunt hadden in 
de eerste maanden van 2020. Zo kunnen we terugkijken op 11 uitverkochte voorstellingen van L’Orfeo in 
januari en februari, en op 20 van de 25 voorstellingen van Opera Melancholica. Beide producties zijn 
opgenomen op video. L’Orfeo werd op NPO 2 en op Operavision vertoond. De Zwitserse voorstellingen van 
Vivaldi-Dangerous Liaisons werden opgeschoven naar 2022. L’Incoronazione di Poppea hopen we in de 
komende periode toch te kunnen spelen.  
 
In de plaats van een jaar met heel veel grote projecten, gingen we - net als iedereen - op zoek naar wat nog 
mogelijk zou kunnen zijn, live en online. Zo ontstond er tijdens de lockdown een samenwerking met twee 
Haagse Cultuurankers, iets waar we al een langere tijd naar op zoek waren. Deze samenwerking resulteerde 
in twee torenconcerten met theater De Vaillant, waarvan er één ook een kleine operafilm werd, en twee 
producties met het Laaktheater. Bijzondere projecten op niet voor de hand liggende locaties, toegankelijk 
voor een breed en divers - en deels online - publiek.  
Daarnaast hebben we voor de grote zaal een productie over de situatie tijdens de lockdown voorbereid en 
gespeeld: La voix humaine en quarantaine. Een bewerking van het stuk van Poulenc in samenwerking met 
LEKS Compagnie.  
 
De steun van de overheid maakte mogelijk om artiesten die we hadden gecontracteerd voor Poppea deels te 
compenseren voor de annulering. Daarnaast konden we onze verantwoordelijkheid voor de groep 'vaste' 
zzp'ers nemen en deze zo goed mogelijk aan het werk houden. Dit door onze projecten zo veel mogelijk met 
hen verder te ontwikkelen. 
De tijd tot de zomer hebben we gebruikt om zaken die reeds lang op het wensenlijstje stonden te realiseren, 
zoals het voeren van gesprekken over de ontwikkeling van ons team, verbeteren van onze organisatie en - 
als voorbereiding op onze verhuizing - het opruimen van kantoor en opslag.  
Daarnaast besloten we om de artistieke ontwikkeling van Don Quichot tot eind augustus door te laten lopen. 
Zo konden we het artistieke team aan het werk houden en was de productie klaar als we toch hadden 
kunnen spelen in januari 2021. Eind augustus moesten we dan toch besluiten om Don Quichot te 
verschuiven (naar 2023).  
In plaats daarvan hebben we The Mad King ontwikkeld, een robuuste productie met een relatief kleine cast 
en een klein ensemble. Deze productie werd in een heel korte tijd in het najaar ontwikkeld. We vroegen 
hetzelfde artistieke team dat Don Quichot had voorbereid. Dit had een belangrijke meerwaarde want het 
team was gewend samen te werken en kon zo snel opereren.  
The Mad King is een volledige OPERA2DAY-productie met alle belangrijke aspecten van dien: een relevant 
verhaal, een hoog artistiek niveau én een educatie- en participatieproject, geschaald naar de mogelijkheden 
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tijdens de coronamaatregelen, dus coronabestendig. De voorbereidingen voor projecten voor de komende 
jaren werden ook doorgezet. 
 
Belangrijk in het jaar 2020 was ook de subsidie-toezegging van onze twee subsidiënten voor de komende 
vier jaar. Daardoor konden we in het najaar aan de slag om de organisatie verder te ontwikkelen en in te 
richten in aanloop naar de nieuwe Kunstenplanperiode 2021 – 2024. Zo creëerden we per 1 januari 2021 een 
nieuwe positie in het team, die van zakelijk projectleider.  
We troffen voorbereidingen om met ingang van 2021 voor het eerst de directie en een aantal 
kernmedewerkers in loondienst te kunnen nemen. Ter voorbereiding hierop is een personeelsreglement 
geschreven en de personeelsadministratie ingericht.  
 
Een doorlopende kwestie in het jaar 2020 was ook de zoektocht naar een nieuw kantoor en repetitie- en 
opslagruimte. In december moesten we onze plek in verzamelgebouw Mooof noodgedwongen verlaten, 
omdat het pand verder ontwikkeld zal worden. Helaas bleek het toch niet mogelijk om in te trekken in het 
gebouw van Het Nationale Toneel (HNT) in de Kerkstraat, zoals we dat samen met het HNT in het 
vierjarenplan omschreven hadden. Het HNT bleek de ruimte zelf nodig te hebben. Gedurende het jaar 
onderzochten we verschillende andere mogelijkheden. Aan het einde van 2020 kwam zicht op Concordia, 
een gebouw van de gemeente Den Haag, maar daar konden we helaas nog niet intrekken. Ons kantoor en 
onze opslag zijn op het moment van schrijven bij een verhuisbedrijf ondergebracht, en we hopen zo snel 
mogelijk in onze nieuwe ruimte te kunnen. Financieel vormt dit een grote tegenvaller die op het budget van 
de komende jaren zal drukken, omdat deze oplossing van ons huisvestingsprobleem veel duurder zal zijn dan 
de met het HNT begrote optie in de Kerkstraat. 
 
Terugkijkend op dit bewogen jaar waarin corona de hoofdrol speelde, kunnen we dankbaar en trots zijn op 
wat we tóch hebben kunnen maken binnen de beperkingen. Op artistiek, organisatorisch en menselijk 
niveau heeft iedereen in de hele organisatie opnieuw bewezen bevlogen te zijn en te kunnen omgaan met 
moeilijke situaties. We zijn met elkaar in staat geweest om de moed en de creativiteit erin te houden. We 
hebben de tijd zo goed mogelijk gebruikt om te werken aan de toekomst, achterstanden in te lopen, 
producties te maken waar dat mogelijk was en samen nieuwe werkvormen te bedenken en te vinden.   
 
Met zorg kijken we echter wel naar het veld om ons heen. We hebben met onze initiatieven en het nakomen 
van verplichtingen geprobeerd het netwerk aan zangers, makers, technici, docenten voor educatie en 
participatie, en vele back stage medewerkers om ons heen te ondersteunen, en leveranciers van opdrachten 
proberen te voorzien. Maar met minder en kleinere activiteiten hebben we natuurlijk ook een kleinere groep 
mensen betrokken. We hebben dan ook menig noodkreet om ons heen gehoord waaraan we geen gehoor 
konden geven. Daarnaast konden stagiairs geen stage lopen en jonge talenten geen understudy-
programma’s doen. Zorgwekkender nog is dat in de bredere kring om ons heen, en de sector als geheel, veel 
mensen nieuwe loopbanen moesten kiezen. Denk aan technici die naar de bouw verdwenen, met vaak 
betere voorwaarden dan in onze sector de standaard zijn. Zij keren niet automatisch terug naar de sector, 
dus als we weer voluit kunnen starten, is het niet vanzelfsprekend dat we op alle vlakken op hetzelfde 
niveau verder kunnen. We verwachten dat het produceren dan ook moeizamer zal gaan het eerste jaar. 
 
Kijkend naar de toekomst ontstaat er een gemengd beeld. Het meerjarig vertrouwen van de landelijke en 
gemeentelijke overheden geeft een stevige basis voor de organisatie. Bij een opverende samenleving en 
economie kunnen we daardoor de draad als organisatie op zich snel weer oppakken, alhoewel dat - zoals 
hiervoor geschetst-  moeizamer zal gaan dan in het verleden. Maar echt zorgwekkend is het feit dat we 
voorzien dat het jaren zal duren voordat we weer een vergelijkbare output kunnen realiseren zoals we dat in 
2019 deden en in het plan beloofden te doen. De jaren 2020 en 2021 kunnen als goeddeels verloren 
beschouwd worden als het op prestaties aankomt. De jaren erna waren opgebouwd uit een complex 
bouwwerk van eigen activiteiten en coproducties. Ook bij samenwerkingspartners verschoven projecten en 
data, en ook het vertrouwen bij de theaters voor financieel uitdagendere projecten moet opnieuw worden 
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opgebouwd. Het bestaande bouwwerk is dus in elkaar gestort en moet in feite voor de komende jaren 
opnieuw worden opgebouwd, en in een kortere tijd dan daar normaal gesproken voor staat. We 
verwachten, zoals ook breder in de sector wordt aangegeven, dat de doorwerking van corona veel langer zal 
zijn dan gehoopt. We hopen hiervoor op meerjarig begrip bij de financiers, terwijl we ons maximaal zullen 
inspannen om tot de beste resultaten te komen. 
 
 
 
Alice Gubler 
 
Hernán Schvartzman 
 
Serge van Veggel 
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2. Verslag van de Raad van Toezicht  
 
Het hoeft geen betoog dat 2020 voor velen en ook voor alle mensen die in de cultuursector werkzaam zijn 
een verschrikkelijk jaar was. Je ziel en zaligheid in je voorstelling stoppen en dan moeten constateren dat de 
laatste uitvoeringen van de succesvolle tournee moeten worden afgelast. Dat overkwam OPERA2DAY met 
Opera Melancholica. Eveneens gingen de Zwitserse voorstellingen van Vivaldi-Dangerous Liaisons niet door – 
de productie wordt voorlopig opgeschoven naar 2022.  
We hadden ons enorm verheugd op het Zomerfestival Binnenhof, dat geen doorgang kon vinden, niet alleen 
vanwege de coronamaatregelen maar ook door het uitstellen van de verhuizing naar 2021. Onder bezielende 
leiding van de directie is doorgewerkt aan de voorbereidingen van Don Quichot, de research voor J.S. Bach – 
De Apocalyps, de conceptontwikkeling en de repetities van The Mad King. En zijn er 
samenwerkingsverbanden met andere Haagse culturele instellingen tot stand gebracht, hetgeen resulteerde 
in een aantal kleine, maar mooie producties. Door al deze activiteiten heeft OPERA2DAY haar vaste team van 
zzp'ers kunnen steunen in financieel moeilijke tijden. 
 
Was er helemaal geen goed nieuws te melden? Dat is gelukkig wel het geval. Als de erkenning van  
de kwaliteit van OPERA2DAY af zou hangen van de financiële erkenning van de kant van fondsen en 
overheid, dan mogen we constateren dat die in 2020 voluit plaatsvond. De Gemeente Den Haag en het 
Fonds Podiumkunsten waren zeer lovend in hun beoordeling van de plannen voor 2021-2024. Dat sterkte 
ons als Raad van Toezicht, we zijn dan ook zeer ingenomen met deze waardering voor  
de artistieke bevlogenheid en de bedrijfsvoering van ons gezelschap.  
De ruimere financiële middelen voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 stelt de organisatie in staat een 
volgende stap te zetten op het pad naar professionalisering. Professionalisering qua organisatie en qua 
rechtspositie van directie en medewerkers, en daarmee in de lijn van de Fair Practice code.  
 
De RvT is blij dat de overheid besloot financiële steun voor de culturele sector te verwezenlijken om de 
gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Landelijk heeft de overheid zich daarmee gerevancheerd voor de 
tamelijk laconieke en weinig hulpvaardige houding in de eerste periode van de coronacrisis. Deze 
ondersteuning is voor OPERA2DAY van groot belang geweest.   
 
Als Raad van Toezicht hebben we ook dit jaar weer met plezier ons werk gedaan; met een gevoel van trots 
deel uit te maken van zo’n mooi operagezelschap. De Raad realiseert zich dat haar rol slechts 
voorwaardenscheppend en ondersteunend is. Doordat we op deze wijze kunnen bijdragen aan verdere 
professionalisering, beseffen we dat we een aandeel leveren bij het verstevigen van een hele mooie 
organisatie.  
 
De samenstelling van de Raad zal in 2021 wijzigen door het terugtreden van Irma van Lierop als lid in 
november. We danken haar langs deze weg voor haar jarenlange inzet. Een nieuw lid zal begin 2021 
toegevoegd worden aan de Raad.  
 
Tenslotte willen we graag het bestuur, Alice Gubler, Serge van Veggel en Hernán Schvartzman, en met hen 
alle medewerkers bedanken voor wat er in 2020 is gepresteerd ondanks de tegenslagen die het coronavirus 
met zich meebracht. 
 
Simon van Driel 
Voorzitter Raad van Toezicht  
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3. Artistiek beleid  
 
In de jaren voorafgaand aan 2021 reflecteerden we intensief op de koers die we als gezelschap artistiek 
willen gaan varen. Het resulteerde in 2019 in een meerjarenplan dat de basis was voor meerjarige 
subsidieaanvragen bij de Gemeente Den Haag en het Fonds Podiumkunsten. De inzichten die we opdeden 
werkten vanaf dat moment al stevig door in de wijze waarop we projecten opzetten en uitwerkten, ook in de 
projecten die we voor 2020 in gedachten hadden. Toen corona toesloeg, en we een reeks nieuwe projecten 
moesten opzetten, waren de verworven inzichten onze leidraad. De twee centrale woorden in onze 
aangescherpte artistieke visie waren verdieping en verbreding, die vaak hand in hand gingen. 
 
Verdieping 
Het streven naar verdieping van onze projecten vertaalde zich op twee manieren.  
 
Gelaagdheid en relevantie 
In de eerste plaats in een toegenomen wens voor meer gelaagdheid en daarmee maatschappelijke 
relevantie van de projecten. We willen dat projecten niet alleen maar een esthetische snaar raken, maar ook 
resoneren in het leven van mensen en de samenleving. Zo speelden we met Opera Melancholica in op de 
depressiegolf in ons land. We gingen met de zaal in gesprek, en ‘ontleedden’ in een ‘anatomisch theater van 
de psyche’ de menselijke geest, en toonden hoe deze een onverdeelde kindstaat terug kan vinden.  
 
In de geplande projecten die door corona niet door konden gaan, speelde deze maatschappelijke relevantie 
ook een hoofdrol. Zo waren we initiator en kwartiermaker van het Zomerfestival Binnenhof. In het 
Binnenhofcomplex – dat voor renovatie leeg zou komen staan – zouden zo’n 90.000 mensen ontvangen 
kunnen worden voor voorstellingen en activiteiten over democratie, vrijheid en macht. We mobiliseerden 
een reeks culturele en maatschappelijke partners, en zouden zelf Monteverdi’s L'Incoronazione di Poppea 
spelen, en wel in een interpretatie die zich richt op misleiding, valse feiten en machtsmisbruik. Vanuit ons 
bekeken zou het festival een volledig nieuwe maatschappelijke context voor een opera-uitvoering geven. 
Ook de theatertournee die we voor 2021 voorbereidden – Don Quichot – had een maatschappelijk thema als 
aanleiding: de vervreemding van het individu in een geglobaliseerde en gedigitaliseerde samenleving waarin 
iedereen geacht wordt hetzelfde te zijn, en vaak als ‘nummer’ wordt gezien. 
 
Meer intensieve ‘research and development’ 
Een tweede manier waarop we naar ‘verdieping’ wilden streven was meer praktisch van aard. Onze 
projecten zijn van een toenemende complexiteit. We halen niet zomaar een operatitel uit het repertoire en 
ensceneren die. We maken geheel nieuwe stukken en presentatievormen, geïnspireerd door dat repertoire. 
De voorstelling hebben inhoudelijk  – zoals omschreven -  een toenemende gelaagdheid, met zeggingskracht 
over maatschappelijke fenomenen. Daarnaast doen we grote educatie- en participatietrajecten rondom de 
voorstelling, en willen we maatschappelijke programma’s ontwikkelen, waarmee we echt aansluiting vinden 
met de samenleving. En tot slot willen we daarbij ook een nieuw en steeds breder publiek bereiken. Dit alles 
kost in de eerste plaats steeds meer onderzoeks- en ontwikkeltijd. Omdat de impact van projecten er veel 
groter mee wordt, willen we die tijd ook graag en in toenemende mate investeren.  
 
Bij alle voorgenoemde projecten was er een stevige research, maar ook werd in 2020 al meer tijd dan ooit 
besteed aan de ontwikkeling van de theatertournee voor 2022: J.S. Bach – De Apocalyps, oftewel ‘de opera 
die Bach nooit schreef’. Het wordt een voorstelling over polarisatie en radicalisering, verteld aan de hand 
van een middeleeuws verhaal dat alle universele principes van deze processen inzichtelijk maakt. Er werd 
intensief onderzoek gedaan, niet alleen musicologisch en historisch, maar ook sociologisch, om te komen tot 
een helder scenario vol zeggingskracht, en een projectopzet met een veel breder scala aan activiteiten 
rondom de voorstelling, waarmee alle doelstellingen zouden kunnen worden bereikt. 
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Verbreding 
Naast verdieping zochten we ook steeds meer verbreding. Die zien we op meerdere vlakken.  
 
Nieuwe stemmen van nieuwe makers 
In de eerste plaats vonden we het belangrijk om ons palet aan makers te verbreden. OPERA2DAY bouwde 
een duidelijke en sterke signatuur op met haar projecten, terwijl de projecten toch veelvormig waren. Die 
diversiteit willen we verder vergroten, zonder die signatuur te verliezen. We willen daarom vaker projecten 
met andere makers ontwikkelen. Dit streven gaat hand in hand met verdieping, want als we andere makers 
betrekken, krijgen we ook hun creativiteit en knowhow erbij en spelen we tijd vrij voor verdergaande 
research voor de projecten die de ‘eigen’ makers doen. Een win-win situatie dus. Om de signatuur te 
bewaken is in ieder geval één van de centrale artistieke krachten van het gezelschap bij een project 
betrokken. 
Andere makers betrokken we al vaker via coproductie, wat ook rondom 2020 geïntensiveerd werd. Zo 
maakten we in 2019 Amadeus met de Theateralliantie en regisseur Theu Boermans. Opera Melancholica 
werd ontwikkeld met het Scapino Ballet Rotterdam, waarbij Ed Wubbe de choreografie voor zijn rekening 
nam. In dat project trad een andere gespecialiseerde muzikaal leider aan, dirigent Carlo Boccadoro. De 
meeste intensieve coproductie in 2020 was l’Orfeo. Dit project werd opgezet met de Nederlandse Reisopera. 
OPERA2DAY was met name verantwoordelijk voor de muzikale leiding van het project. De enscenering werd 
gedaan door een inspirerend creatief team met vrouwelijke makers ‘in the lead’: regisseur Monique 
Wagemakers, ontwerper Lonneke Gordijn (Studio DRIFT), choreograaf Nanine Linning en kostuumontwerper 
Marlou Breuls. 
Het was de insteek voor het nieuwe vierjarenplan om ook in de eigen ‘signatuurprojecten’ vaker nieuwe 
‘stemmen’ te laten horen. Voor Don Quichot – een productie die we in 2020 voorbereidden voor 2021 - 
betrokken we een andere regisseur en conceptontwikkelaar: Stefano Simone Pintor. Toen dit project 
vanwege corona in de ijskast verdween, ontwikkelde hij met ons samen in heel korte tijd een nieuwe 
coronaproof voorstelling. The Mad King behandelde tegelijkertijd de waanzin die kan ontstaan door de 
lockdown en de waanzin die zichtbaar werd bij diverse wereldleiders, de koningen van deze tijd.  
 
Corona maakte dat het streven naar meer diversiteit in makers ook versneld ingezet kon worden. Zo 
maakten we met LEKS Compagnie van Ekaterina Levental twee projecten over corona (Lost in Isolation en La 
voix humaine en quarantaine), en zetten we met Operadagen Rotterdam voor 2021 een project op – 
Quarantaine Eiland  - waarbij we een jonge talentvolle regisseur betrokken: Davy Pieters.  
 
Tot slot vervolgden we in 2020 een programma van kleine dinervoorstellingen met de Stadsschouwburg 
Utrecht onder de titel A Bite at the Opera. Dat programma gaf de kans om een reeks jonge regietalenten 
kleine voorstellingen met ons te laten maken. Daarbij helpen we hen in hun ontwikkeling en geven hen de zo 
belangrijke ervaring, en leren wij jonge talenten kennen met wie de relatie mogelijk verdiept kan worden.  
 
Meer diverse en inclusieve projecten 
Verbreding willen we ook op een andere vlak bereiken. Namelijk door meer oog te hebben voor de 
diversiteit van de samenleving en inclusiviteit van allen daarin. Dit speelde steeds nadrukkelijker mee in 
zowel de onderwerpen die we kiezen, alsook op de manier waarop we projecten opzetten. In Don Quichot 
waren we al een verhaal aan het voorbereiden dat zich afspeelt in het kantoor van een multinational, waarin 
veel culturen samenkomen. De neiging van dit bedrijf om geen oog te hebben voor de velerlei herkomst van 
de medewerkers leidt tot vervreemding en doet hen in een fantasiewereld verdwijnen. Niet alleen was het 
onderwerp hierbij diversiteit, maar in de casting en het participatieprogramma (met 15 amateuracteurs per 
voorstelling) wilden we een zo breed mogelijk samengestelde groep bereiken, en hun achterban. 
Ook hier versnelde corona het proces van inzet op diversiteit. Toen de theatertournee van Don Quichot geen 
doorgang kon vinden, vervingen we de productie in feite door twee projecten. De eerder genoemde The 
Mad King werd een compactere theatertour. Maar daarnaast ontwikkelden we met Festival O. (voorheen 
Operadagen Rotterdam), de locatievoorstelling Quarantaine Eiland, uit te voeren in 2021. We ontwikkelden 
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een raamwerk waarin het publiek een rondgang krijgt langs pandemieën in vele culturen en tijden - ingevuld 
met muziek en musici met onder meer een Turkse, Chinese, Afro-Amerikaanse achtergrond, organisch 
verweven met muziekstijlen uit de westerse muziekgeschiedenis. 

3.1 Producties 2020 

L’Orfeo 
januari – februari 2020, 11 voorstellingen in 9 steden 
9.051 bezoekers  
 
OPERA2DAY sloeg de handen ineen met de Nederlandse Reisopera, Nanine Linning Dance Company en 
Studio Drift voor een Orfeo die anders was dan alle andere: een eigentijds totaalkunstwerk voor liefhebbers 
van opera, dans en beeldende kunst. Hernán Schvartzman, muzikaal leider van OPERA2DAY, dirigeerde deze 
opera van Claudio Monteverdi en stelde samen met luitist Mike Fentross het orkest van La Sfera Armoniosa 
samen. OPERA2DAY heeft alle musici gecontracteerd en nam de rol van orkestproducent op zich.  
 
Het verhaal van Orpheus die afdaalt in de onderwereld om zijn geliefde Euridice terug te halen uit de dood is 
een bekend motief voor OPERA2DAY; enige jaren geleden gebruikten we het voor de opera-op-locatie La 
troupe d’Orphée. De opera bezingt de vergankelijkheid van de mens en de eeuwigheid van de kunst en toont 
aan dat muziek bij uitstek de kunstvorm is die direct tot de ziel spreekt en die het vermogen bezit om ons, 
stervelingen, blij te maken of troost te schenken in tijden van verdriet. 
 

 
 
In de woorden van Hernán Schvartzman: “L’Orfeo is een van de meest fascinerende stukken in de 
muziekgeschiedenis, omdat het feitelijk een soort bekroning is van het jarenlange onderzoek dat rond 1600 
plaatsvond waardoor uiteindelijk een nieuwe kunstvorm ontstond: opera. Het was toentertijd echt 
revolutionair omdat de nadruk voorheen vooral lag op de polyfone stemmenweefsels die pasten bij de 
denkbeelden van de Renaissance. Nu kwamen Monteverdi en zijn tijdsgenoten met een nieuwe vorm 
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waarbij ze de glorie van het Griekse theater nieuw leven in wilden blazen, zodat een compleet nieuwe 
kunstvorm ontstond waarin het drama en de tekst de meest prominente plaats innemen.” 
 
Regisseur Monique Wagemakers verzamelde een aantal kunstenaars om zich heen om samen met haar de 
Orpheus-mythe opnieuw vorm te geven. Met choreograaf Nanine Linning en haar Dance Company smeedde 
zij de tien zangers en tien dansers tot één homogene groep die permanent op het toneel stond. Samen met 
de bewegende installatie ‘Ego’, van kunstenaar Lonneke Gordijn (Studio DRIFT) vormden zij een levend 
organisme in een steeds veranderend toneelbeeld. De nauwsluitende gazen kostuums met ‘lichtstrips’ van 
ontwerper Marlou Breuls vormden een lijnenspel met de projecties en met het lichtontwerp van Thomas 
Hase.  
 

 
 
L’Orfeo ging op 23 januari 2020 in première in Enschede en was een regelrechte hit bij publiek en pers. Een 
klein greepje uit de sterrenregen (meer bij persbenadering): 
NRC ★★★★ “Betoverend mooie L’Orfeo” 
Volkskrant ★★★★  “Zangers en dansers golven als één organisme over het podium” 
Trouw  ★★★★ “In alle opzichten verbluffend” 
Bachtrack ★★★★★ “An Orfeo of infinite beauty” 
Tijdens de tournee van 10 voorstellingen werd al besloten om deze uiterst succesvolle productie via televisie 
en online-kanalen toegankelijk te maken voor een groot publiek. Samen met NPO2 Extra en de NTR werden 
alle voorbereidingen getroffen. Op 25 mei was L’Orfeo te zien op NPO2 Extra op Operavision. Ook nu is hij 
nog op YouTube te bekijken.  
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Opera Melancholica 
Januari – maart 2020, 20 voorstellingen in 16 steden 
5 voorstellingen noodgedwongen afgelast door lockdown 12 maart 2020. 
9.778 bezoekers  
 
Samen met het New European Ensemble en Scapino Ballet Rotterdam nam OPERA2DAY het publiek mee 
naar het ‘anatomisch theater van de psyche’, waar de vele facetten van melancholie (depressie) voelbaar 
werden gemaakt. Het spiegelt het lijden van velen in onze huidige samenleving. Dat onderwerp wilden we 
expliciet adresseren in Opera Melancholica. 
 

 
 
 
De geest van Roderick Usher 
In de voorstelling werd het publiek ontvangen in het ‘anatomisch theater van de psyche’. Deze ‘locatie’ is 
gebaseerd op de anatomische theaters voor de ontleding van het lichaam, waar nu nog een exemplaar van 
te bewonderen is in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden. In plaats van het menselijk lichaam werd bij ons de 
menselijke geest ontleed. Daartoe stond in het toneelbeeld een menselijk schedel centraal; een reusachtig 
decorattribuut van 3 meter doorsnede en hoogte. In het anatomisch theater leerden we over de menselijk 
geest en konden we één specifieke geest van binnen bekijken. De geest van Roderick Usher.  
 
Al bij binnenkomst In de foyer werden de bezoekers welkom geheten door onze ‘coassistenten’: in elke 
tourneestad een andere groep jonge amateuracteurs in medische kleding. Gewapend met een vragenlijst 
peilden ze de gemoedstoestand van de bezoekers. Daarmee werd de voorstelling direct al persoonlijk. Vanaf 
een half uur voor aanvang was men welkom bij het voorprogramma in de zaal. Op het toneel speelden vier 
musici van het New European Ensemble muziek die melancholie uitdrukte en twee jongeren lazen gedichten 
voor die zij zelf (en hun klasgenoten) hadden geschreven over melancholie. Vervolgens nam de geneesheer-
directeur van het anatomisch theater het woord: acteur René M. Broeders. Als in een interactief 
theatercollege lichtte hij toe wat een anatomisch theater van de psyche is, vertelde over melancholie en het 
driedelig geheel van denken, voelen en bewustzijn. Ons anatomisch theater zelf was een model van die 
psyche. De schedel boven het water staat voor het denken. Het gevoel is de wereld onder dat water. En de 
tribune rondom is het symbool van het bewustzijn – van het kijken naar het eigen denken en voelen.  
De geneesheer-directeur ging in op de antwoorden op de vragen van de coassistenten. Hij sprak sommige 
bezoekers direct aan en dat leidde in iedere voorstelling tot zeer ontroerende en voor de hele zaal 
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aangrijpende verhalen. Ook was er – relativerende – hilariteit. Dat leidde tot een intimiteit en verbroedering 
zoals die niet vaak in de zalen voelbaar is. 
 

 
 
De menselijke psyche 
Vervolgens kregen we de casus van Roderick Usher te zien, de feitelijke uitvoering van de opera The Fall of 
the House of Usher van Philip Glass. Roderick Usher leeft met zijn tweelingzuster Madeline. In een brief aan 
zijn jeugdvriend William vraagt Roderick of William hem wil komen bezoeken om hem uit zijn dal te helpen. 
In onze enscenering benaderden we het verhaal als een parabel, waarin de karakters een deel van de 
menselijke psyche vertegenwoordigen: het denken (Roderick), het bewustzijn (William) en het gevoel 
(Madeline). Wij scheidden daarbij bovendien de rol van Madeline in twee delen, de stem en de lichamelijke 
verschijning: de sopraan, niet in beeld, en de danseres van het Scapino Ballet, zichtbaar in de arena. Hierbij 
werd ‘het gevoel’ als stem in het hoofd nog meer ongrijpbaar (de rol heeft ook geen tekst), of als een 
droomverschijning. 
 
William ziet hoe Roderick verdrinkt in zijn psychische leed, letterlijk voelbaar omdat hij door het water 
waadt. Zijn innerlijke strijd wordt heviger en in zijn dromen spelen zijn verlangens op: Madeline vraagt om 
aandacht. In een ultieme poging om grip te krijgen, vermoordt Roderick zijn gevoel, Madeline dus. Ze wordt 
‘levend begraven’: weggestopt in zijn geest. Ze komt daarop des te heftiger terug en laat zich niet langer 
onderdrukken. Roderick staat op de grens van waanzin. Maar dan ziet William, oftewel het bewustzijn van 
Roderick, in dat juist een tegengesteld gebaar nodig is. In plaats van zijn gevoel weg te drukken, laat hij zijn 
gevoel (Madeline) toe. Madeline en Roderick omhelzen elkaar, niet duidelijk is of dit een sterven is of een 
verlossing. De schedel stort neer over de drie deelkarakters Roderick, Madeline en William. Sterven ze allen? 
Is waanzin geboren? Maar dan verheft zich de bovenkant van de schedel. De geest opent zich als het ware 
en we zien een spelend kind dat bellen blaast en die met een grote glimlach stuk prikt. De onbevangen 
kindstaat is teruggekeerd en Roderick is verlicht van zijn melancholie. De muziek van Glass verklankt deze 
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katharsis – onbedoeld (?) - wonderbaar. Want tussen de catastrofale klanken van het ineenstorten van Huize 
Usher klinkt ook het naïeve geklingel van een kinderspeeldoosje. 
 
Met deze interpretatie en enscenering werd de duiding van The Fall of the House of Usher dus een 
metaforische. In het verhaal is de innerlijke strijd tussen denken, voelen en bewustzijn gevat. Het verhaal 
toont daarmee de anatomie van het psychisch lijden, de melancholie - de oude benaming voor wat we nu 
depressie noemen.  
 
Na afloop kreeg het publiek nog een persoonlijke boodschap mee. De middelbare scholieren die deelnamen 
aan het educatietraject hadden voor iedere bezoeker een kaart gemaakt met een wens. Ze wensten de 
bezoekers kwaliteiten toe die horen bij de essentie van de onverdeelde kindstaat, zoals vertrouwen, 
speelsheid, creativiteit. Op Spotify creëerden we een speellijst met de muziek die volgens de antwoorden 
van de bezoekers op de vragenlijsten het beste hun gevoel van melancholie weergaf: ruim 47 uur muziek, 
met 528 verschillende nummers.  
 
Helaas moesten we de tournee vroegtijdig afbreken door de coronacrisis. De laatste vijf uitvoeringen (in 
Gouda, Dordrecht, Den Bosch en Den Haag) werden noodgedwongen geannuleerd.  
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A Bite at the Opera  
16 februari 2020, The Fairy Queen, 110 bezoekers 
22 maart 2020, L’Elisir d’Amore – niet doorgegaan vanwege corona 
10 mei 2020, Carmen – niet doorgegaan vanwege corona 
  
De voorstellingen in het kader van A Bite at the Opera worden qua inhoud en vorm ontwikkeld door 
OPERA2DAY, waarbij de Stadsschouwburg Utrecht  (SSBU) met het inpandige Restaurant Zindering in zijn 
geheel als locatie dient. OPERA2DAY werkte de programma’s uit en op basis van dit concept stelde de chef-
kok een speciaal menu samen dat daarmee onderdeel van de voorstelling werd. Voor de beoogde reeks van 
3 voorstellingen in 2020 bedacht OPERA2DAY voor elke avond een ander thema en koos de erbij passende 
ensembles en artiesten. Daarmee doet OPERA2DAY recht aan haar doelstelling om nieuwe wegen en een 
nieuwe context te zoeken waarin opera gepresenteerd wordt voor een nieuw publiek.  
 
Van de drie ‘Bites’ in 2020 moesten we er twee afgelasten vanwege de coronamaatregelen. De Bite die in 
maart gepland stond, sneuvelde zelfs slechts twee dagen van tevoren. Natuurlijk hebben we gezocht naar 
alternatieven en geprobeerd te schuiven naar juni 2020 – tot ook dat door de Covid19-epidemie niet 
mogelijk bleek. Slechts een van de Bites kon doorgang vinden – die van februari: The Fairy Queen van Henry 
Purcell, ooit de eerste opera die OPERA2DAY op de planken bracht. De Engelse componist maakte rond 1700 
feestelijk muziektheater van Shakespeares Midsummer Night’s Dream. Verschillende verhalen over de liefde 
spelen door elkaar heen in deze beroemde komedie vol gedaanteverwisselingen en toverij. The Scroll 
Ensemble, dat oude muziek gebruikt als startpunt voor opwindende improvisaties en concepten, 
improviseerde op de muziek van Purcell en de keukenbrigade speelde ook mee. 
 

Vivaldi - Dangerous Liaisons – Zwitserland  
Gepland 17 voorstellingen (gecanceld) 
 
Onze succesvolle opera Vivaldi-Dangerous Liaisons werd in 2019 gemaakt als coproductie met Theater 
Orchester Biel Solothurn (TOBS) in Zwitserland. De Nederlandse première van deze spiksplinternieuwe 
barokopera werd in januari 2019 bedolven onder dolenthousiaste reacties van publiek en pers.  
 
In het voorjaar van 2020 zou OPERA2DAY deze glanzende productie hernemen in de theaters van de 
coproducenten in Zwitserland. De opera zou 17 keer spelen in de steden Biel en Solothurn en een kleine 
tournee maken door het land. Het artistieke team had de productie al bewerkt tot een aan de (kleinere) 
Zwitserse theaters aangepaste versie. Vivaldi-Dangerous Liaisons zou begeleid worden door het eigen orkest 
van de theaters, met drie zangers van de oorspronkelijke cast aangevuld met nieuwe zangers. Ons team was 
al neergestreken in Biel, de decors waren aangepast en opgebouwd in het Zwitserse premièretheater en de 
studiorepetities waren begonnen. Na een week repeteren kwam de lockdown vanwege de corona-epidemie. 
We hebben de productie gelukkig kunnen verschuiven naar het voorjaar van 2022. 
 

L'Incoronazione di Poppea 
Gepland 11 voorstellingen (gecanceld) 
 
In 2019 stond OPERA2DAY, met incidentele subsidie van de gemeente Den Haag, aan de wieg van het 
locatieproject met de werktitel Binnenhof Live! Na een grootscheepse verhuizing zou het Binnenhofcomplex 
grotendeels “leeg” staan – grofweg van 1 augustus tot september 2020. Dit gegeven leidde bij OPERA2DAY 
al enige jaren geleden tot de droom om op dat moment iets unieks te doen op die historische plek. 
 
Om het initiatief te concretiseren schreef OPERA2DAY in 2019 een projectplan, en werkte aan het creëren 
van draagvlak bij alle ‘bewoners’ van het Binnenhof. Het Zomerfestival Binnenhof zou worden georganiseerd 
door een aparte stichting, met de doelstelling om een breed publiek aan te trekken en de democratie te 
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vieren. Een diverse groep makers en organisaties uit verschillende disciplines zouden hun bijdragen leveren. 
Om zo middels artistieke uitingen de locatie Binnenhof, maar ook onze democratie, voelbaar te maken voor 
een breed publiek.  
  
OPERA2DAY’s bijdrage, de opera L'Incoronazione di Poppea, een coproductie met de Nederlandse 
Bachvereniging gaat dan ook over macht en het misbruik daarvan. Al in 2019, na een toezegging van de 
ondersteunende overheidspartijen, werkten we de artistieke ideeën verder uit, verkenden we locaties als de 
Ridderzaal, en hebben we musici en zangers geboekt, terwijl de stichting Zomerfestival Binnenhof verder 
ging met de gesprekken rond invulling van het festival en het daadwerkelijke gebruik van de locatie.  
 
Helaas moest er in maart 2020 besloten worden het festival in de zomer van 2020 niet door te laten gaan 
vanwege de corona pandemie.  
 
Een definitieve beslissing over het doorgaan van het festival in 2021– wellicht in afgeslankte vorm - en 
daarmee over de voorstellingen van L’Incoronazione di Poppea zou in september 2020 genomen worden. 
Uiteindelijk is in december 2020 besloten dat het festival ook in 2021 niet door zal gaan omdat er, mede 
door de huidige perikelen rond de verbouwing en alle onzekerheden rond corona, niet genoeg steun vanuit 
de bewoners van het Binnenhof te verkrijgen was. Daarmee viel ook de locatie voor de uitvoering van 
L'Incoronazione di Poppea weg. We zijn dan ook meteen gestart met het zoeken naar locaties en 
mogelijkheden om dit prachtige plan in een van de komende jaren doorgang te laten vinden. De droom van 
dit mooie, toepasselijke en spannende locatieproject laten wij niet los. 
 

De impact van corona / extra activiteiten 
De lockdown, die half maart 2020 inging, en de daarop volgende maatregelen hadden uiteraard 
consequenties voor onze plannen. Hieronder in het kort opgesomd: 
 

- Vijf speelbeurten van Opera Melancholica konden geen doorgang vinden.  
- Twee voorstellingen van A Bite at…, onze serie in Stadsschouwburg Utrecht i.s.m. Restaurant 

Zindering en verschillende jonge ensembles en –zangers, moesten worden afgelast. 
- Het besluit omtrent L’Incoronazione di Poppea, de locatievoorstelling i.s.m. de Nederlandse 

Bachvereniging, die wij wilden situeren in en rond het Binnenhof, moest worden uitgesteld. 
- De voortduring van de maatregelen, de gevolgen voor het produceren van opera en de 

consequenties voor de theaters maakten dat wij moesten besluiten onze grote productie Don 
Quichot – die in januari 2021 in première had zullen gaan – uit te stellen.  

- Afzegging van twee geplande reprisevoorstellingen van Amadeus in september van dit jaar in 
Theater Carré, Amsterdam. 

- In zeer korte tijd ontwikkelden we The Mad King, een vervangende nieuwe productie, die we 
coronaproof konden repeteren in 2020 en spelen in 2021. 

- Tevens werden voorbereidingen getroffen voor het locatieproject Quarantaine Eiland, dat in 2021 
op locatie te zien zal zijn tijdens Festival O. in Rotterdam 

 
De coronacrisis was stevig voelbaar in de podiumkunsten, waar het werk immers alleen bestaat als het 
gezien wordt, als een volle zaal met individuen zich gaat verhouden tot de geboden voorstelling. Het vele 
werk in de voorbereidingen wordt juist niet gezien. De energie van het verzinnen, het voorbereiden, de 
research, het ontwerpen, het produceren, het repeteren, het tonen – dat alles kwam in het gedrang - hoe 
begrijpelijk de beperkende maatregelen ook waren in het licht van de bedreiging van de volksgezondheid. 
Toen we ons hadden ingesteld op wat er nog wél mogelijk was, begonnen de ideeën al gauw weer te 
stromen.  
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Maart 2020:  Opera's online 
Al in maart, de lockdown was nog maar net van kracht, staken we onze thuiszittende fans een hart onder de 
riem door het beschikbaar stellen van de registraties van vier van onze operavoorstellingen. La Troupe 
d’Orphée, Mariken in de tuin der lusten, Dr. Miracle’s last illusion en Hamlet konden gratis vanaf de eigen 
bank bekeken worden.  

Mei 2020: Lost in Isolation – torenconcert & operafilm 
De toren van theater De Vaillant in de Schilderswijk is het hoogste podium van de stad. Om de wijkbewoners 
en andere Hagenaars een cultureel hart onder de riem te steken waren er tijdens de lockdown verschillende 
optredens vanaf het panoramadek met muziek uit alle windstreken, onder de titel ‘Verlies en verlorenheid in 
de Schilderswijk’. OPERA2DAY en  
LEKS Compagnie presenteerden op 15 mei Lost in Isolation. Mezzosopraan Ekaterina Levental vertolkte door 
middel van muziek van Raskatov, Ravel en Giordano het verhaal van haar oma die in eenzaamheid sterft, ver 
bij haar vandaan: sociale afstand op zijn schrijnendst. Op basis van dit eenmalige optreden maakten 
Ekaterina Levental en regisseur Chris Koolmees een ontroerende korte concertfilm met dezelfde titel, die 
vanaf 25 mei te zien was op YouTube.  
 

Mei 2020: Laaksessies, pop-up concert  
Het Laaktheater in de Haagse Spoorwijk presenteerde tijdens de lockdown ‘Laaksessies’ op locatie. Op 17 
mei was OPERA2DAY te gast op het Lipaterrein – een groot sportveld gelegen tussen flatgebouwen. Vanaf 
hun balkon konden de wijkbewoners een pop- up concert bijwonen met hiphop-artiesten, een volkszanger 
én een prachtig liederenprogramma van OPERA2DAY. Sopraan Kristina Bitenc, reeds betrokken bij onze The 
Fairy Queen (2007) en Dr. Miracle’s last illusion (2017), zong begeleid door onze pianiste Susan Ball bekende 
liederen van Weil, Bernstein, Verdi, Puccini en Dvorák. Haar stem schalde over het plein en op de balkons 
werd meegezongen. Grote waardering van de buurtbewoners voor (eindelijk weer eens) livemuziek 

Juli 2020: La Voix Humaine en quarantaine  
OPERA2DAY, LEKS Compagnie en Classical Now presenteerden La voix humaine en quarantaine, een 
aangrijpende en zeer actuele solo van mezzosopraan en performer Ekaterina Levental.  Eenzaam in haar 
kamer heeft een vrouw een live videochat met haar ex - hij zal de volgende dag gaan trouwen met een 
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andere vrouw. Zij is wanhopig en doet een laatste poging de breuk tussen hen te lijmen. Hij is zwak. Hij liegt. 
Zij weet dat. Onvermijdelijk koerst ze af op het verlies van haar relatie. 
De relatie die verloren gaat in La voix humaine leek bijna symbool te staan voor wat we meemaken in  
coronatijd, waarin we de ander, onze geliefden, familie, vrienden, collega’s, alleen nog ervaren als 
postzegeltjes op een beeldscherm. WhatsApp beeldbellen, Facetime, Messenger rooms, Zoom en MS Teams 
vormen het platform waarop het menselijk contact zich afspeelt. De isolatie en het machteloos reiken 
voorbij de camera, werd sterk voelbaar bij de vrouw in het stuk, die moederziel alleen in haar kamer houvast 
en bevestiging zoekt in een virtuele realiteit. 
 
Componist Francis Poulenc bewerkte deze intense toneelmonoloog van Jean Cocteau in 1959 tot een opera 
in één acte en het stuk sierde het repertoire van vele gezelschappen. OPERA2DAY vroeg LEKS compagnie om 
hun bewerking aan te passen aan de huidige ontwikkelingen in de Covid-19 crisis. Het gegeven paste 
wonderwel in het jaar van social distancing en quarantaine. In deze versie verwerkten we als proloog de 
tekst Spuug van Jibbe Willems, speciaal geschreven voor de coronatijd in opdracht van Theatergroep 
Oostpool voor hun videoprogramma Troostpool. Deze tekst over een jonge vrouw die smacht naar haar 
minnaar werd nu voor het eerst ook live op het podium uitgevoerd. 
 
We brachten La voix humaine en quarantaine op 2 en 3 juli in de Koninklijke Schouwburg - geheel volgens de 
richtlijnen van het RIVM: Ekaterina Levental bewoog in haar eentje op het podium en het op dat moment 
toegestane aantal bezoekers zat op 1,5 meter afstand van elkaar coronaproof in de zaal. Een recensent van 
NRC bezocht de voorstelling in Den Haag – ze prees de combinatie met de tekst van Jibbe Willems en gaf 4 
sterren. Haar conclusie: “Wat kun je muziektheatraal veel zeggen in één uur, met één vrouw op het 
podium.” We hebben de voorstelling in overleg met de coproducent en onze agent ook aangeboden aan de 
theaters in het land. In december 2020 zou de voorstelling te zien zijn geweest in Stadsschouwburg Utrecht. 
Die voorstelling moest helaas vanwege opnieuw een lockdown worden afgelast. Hetzelfde lot trof – weten 
we nu op het moment van schrijven – de voorstelling die we in februari 2021 hadden zullen spelen in Sittard. 
 

September 2020 UITfestival  
In september 2020 bracht OPERA2DAY maar liefst drie optredens tijdens de speciale editie van het 
UITfestival, dat wegens corona niet op het Lange Voorhout plaatsvond, maar in de zalen, de foyers en in de 
directe omgeving van alle culturele instellingen van Den Haag. Wij waren te zien in het Laakkwartier, in de 
Schilderswijk en in de Koninklijke Schouwburg.  
 
Laakkwartier 
Een twee uur durende wandeling door de wijk met op verschillende plekken een (muzikaal) 
verrassingsoptreden 
 
Koninklijke Schouwburg 
Wij organiseerden drie korte middagconcerten vanuit de Paul Steenbergen-foyer met sopraan Lauren 
Armishaw en met Early Christy op theorbe en Mattia Corso op de violone. Zij namen het publiek mee op een 
muzikale reis met werken van Purcell, Strozzi, Monteverdi en Fresco 
 
Schilderwijk 
Een openluchtconcert i.s.m. Slagwerk Den Haag vanaf de toren naast theater De Vaillant. Hoog 
boven de huizen trok de toren de toeschouwers naar zich toe met een opwindende mix van operazang, 
gemengd met Turkse/oosterse traditionele klanken. Een zangeres en drie  
percussionisten maken muziek óp, aan en naast de toren. 
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3.2 Voorbereidende werkzaamheden voor 2021 en 2022 
 
De coronacrisis had grote impact op ons jaar 2020, we haalden het al eerder aan. De tournee van Opera 
Melancholica moesten we vroegtijdig afbreken, voorstellingen van A Bite at the Opera moesten we 
afgelasten. De productie L'Incoronazione di Poppea is ongewis, omdat die nauw verbonden is met het 
Zomerfestival Binnenhof, waarvan de doorgang voorlopig onzeker is. Tevens staat onze coproductie Vivaldi-
Dangerous Liaisons in Zwitserland on hold. We gaan wel graag in op de voorbereidende werkzaamheden 
voor producties die gepland staan voor 2021 en 2022. Een beschrijving is gerechtvaardigd, omdat de 
werkzaamheden voor deze producties voor een groot deel in het verslagjaar 2020 plaatsvonden. Ook in die 
voorbereidingen laat zich de invloed van de coronamaatregelen voelen, zoals we zullen toelichten. 
 

Don Quichot 
OPERA2DAY en het New European Ensemble wilden met deze bewerking van De vernuftige edelman Don 
Quichot van La Mancha, de beroemde roman van Cervantes, een gloednieuwe opera brengen met nieuw 
gecomponeerde én middeleeuwse muziek uit vele landen en culturen. Componist Vanni Moretto werkte 
eerder mee aan de zeer succesvolle ‘nieuwe barokopera’ Vivaldi-Dangerous Liaisons, samen met librettist 
Stefano Simone Pintor, die Don Quichot zal gaan regisseren. 
 
In deze voorstelling is Don Quichot – een rijke Spanjaard met Arabisch bloed, zo zegt de roman – de 
welvarende eigenaar van een internationale holding met werknemers uit alle hoeken van de wereld. Hij 
dagdroomt over een bestaan als dappere ridder uit lang vervlogen tijden. Dan worden de grenzen tussen 
realiteit en fantasie vloeibaar en de mensen om hem heen komen hem voor als ridders, jonkvrouwen en 
tovenaars. Het begin van een wonderlijke reis die leidt tot onverwachte inzichten. 
 
Met het New European Ensemble delen we de visie dat bij vernieuwing er altijd een verbinding met de 
historie is, en we delen een drang om een breed publiek aan te spreken zonder artistieke concessies te doen. 
Samen met La Fonte Musica, specialisten in middeleeuwse muziek, brengt het ensemble de fantasiewereld 
van Don Quichot tot klinken met nieuw gecomponeerde én middeleeuwse muziek uit vele landen en 
culturen. In de participatie- en educatieprojecten zal de multi-culturaliteit van het internationale kantoor 
van onze Don Quichot centraal staan. De veelheid aan achtergronden zou met de participanten zichtbaar 
worden in en rond de voorstelling. 
 
Al vroeg werd duidelijk dat we deze omvangrijke productie niet coronaproof zouden kunnen maken en 
spelen. Maar in het voorjaar van 2020 konden we ook nog niet voorspellen hoe de wereld er in november 
2020 zou uitzien - de maand waarin de repetities zouden moeten starten, alle vormgevingsateliers op volle 
toeren zouden draaien en onze participatie- en educatieprojecten zouden beginnen. We kozen voor de beste 
van vele opties: tot en met augustus zouden we Don Quichot blijven voorbereiden. Op 1 september zouden 
we dan besluiten of we konden starten met de uitvoeringsfase. Toen in september duidelijk werd dat corona 
voorlopig een blijvertje was, waren we, met een prachtig voltooid plan voor Don Quichot in de ijskast, klaar 
voor een nieuwe stap. Met grote creatieve energie en in zeldzaam korte tijd kwam The Mad King tot stand. 
 

The Mad King  
Als de omstandigheden ooit inspireerden tot het maken van een voorstelling, tot het verwerken van actuele 
gebeurtenissen op een heel eigen manier, dan was dat wel het jaar 2020. Het was inmiddels duidelijk hoe we 
in tijden van corona muziektheater moesten produceren: met protocollen voor de repetities en 
uitvoeringen, met andere publieksaantallen dan we gewend waren of zelfs alleen te zien op beeldschermen 
thuis, en met het risico op steeds wijzigende maatregelen en medewerkers die misschien in quarantaine 
zouden moeten. 
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‘Robuust’ werd ons motto. De voorstelling zou onder alle omstandigheden artistiek moeten kunnen 
overtuigen, zowel in een online-streaming als in een vol theater. We vonden dat alle karakteristieken van 
een OPERA2DAY-voorstelling ook in deze productie moesten terugkomen. Met alles erop en eraan, met 
educatie en participatie, in een nieuwe omvang, en met twee bezettingen voor alle rollen, voor én achter 
het toneel. Ook nu moesten de repetities in november beginnen. Dat hield in dat we een voorbereidingstijd 
hadden van 2 maanden – terwijl 2 jaar gebruikelijk is. 
 
We stelden een shortlist samen met relevante titels. Eight Songs for a Mad King van Sir Peter Maxwell 
Davies uit 1969 sprong er meteen uit. Het verhaal van een waanzinnige koning, dat is een mooie aanvulling 
op eerdere producties over de verstoorde menselijke geest (Dolhuys Kermis, Hamlet en Opera 
Melancholica). Al verschillende keren stonden de Eight Songs op ons netvlies. Maar nu was duidelijk hét 
moment. Vertolkt het werk niet voortreffelijk de waanzin die je soms bekruipt, als je tijdens de lockdown 
opgesloten zit tussen de muren van je huis? En portretteert het stuk niet trefzeker de waanzin in de wereld 
om ons heen, bijvoorbeeld bij enkele van onze wereldleiders, de ‘koningen’ van deze tijd? Met de componist 
Maxwell Davies voelen we ons bovendien verwant. Ook hij zocht voor hedendaags muziektheater zijn 
inspiratie in de historie. In Eight Songs for a Mad King creëert hij de wereld van koning George III (1738-
1820) met een eindeloze reeks citaten van componisten uit alle tijden, onder wie de favoriete componist van 
de koning: Händel. 
 
Het stuk van Maxwell Davies, vol explosieve muzikale en theatrale rijkdom, was al een culthit 
onder liefhebbers, maar we wilden bewijzen dat het ook onweerstaanbaar kan zijn voor een heel breed 
publiek. En het stuk heeft met het oog op de coronabeperkingen een geschikte opzet: met één zanger en zes 
musici (bij ons aangevuld met een mimespeler), waarbij de musici in kooien spelen, zo vertelt ons de 
partituur! Coronaproof anno 1969. 
 
Regisseur Stefano Simone Pintor verraste ons binnen korte tijd met flamboyante ideeën voor The Mad King, 
zoals we de productie gingen noemen. Hij ging daarvoor – zoals OPERA2DAY dat zo graag doet – terug naar 
de oorspronkelijke inspiratiebron van Maxwell Davies. De ‘mad king’ George III wilde zijn gedachten 
verdrijven met vogelzang en muziek. Het muziekdoosje van George III, met melodieën die de koning zijn 
vogels wilde laten nazingen, werd de basis voor zijn liedcyclus, waarin hij een waterval aan muziekcitaten 
verwerkte. Hij zag die muzikale fragmenten als ‘toneelrekwisieten’, die de zingende koning omringen. Pintor 
zag voor zich hoe we vanuit dit idee het volledige universum van de waanzinnige koning zouden kunnen 
scheppen, en het publiek daarin kunnen onderdompelen. Zo zien we de Eight Songs schijnbaar als vanzelf bij 
de koning ontstaan, als authentieke uitingen van een verstoorde geest. Ook schetste Pintor de 
betekenisvolle rijkdom van het vogeluniversum. Hij toonde hoe vogels verbonden zijn met actuele 
ontwikkelingen in onze wereld van nu. Vogels geven signalen, staan symbool voor grote ontwikkelingen en 
zijn er vaak het slachtoffer van. 
 
En Pintor toverde ons een reeks scenische beelden en ideeën voor ogen vol theatrale verenpracht. In deze 
duistere tijden wist hij bovendien een verrassend licht universum te creëren. Hij verzamelde als ornitholoog, 
musicofiel en theaterdier alle onderdelen van de wereld van onze ‘mad king’. Hij vond ze als muziekstukken 
in het oeuvre van Händel. Hij vond ze als instrumenten in de collectie van Museum Speelklok in Utrecht, 
waarvan we twee instrumenten in bruikleen kregen: een authentiek draaiorgel en een serinetta, zoals 
George III zelf in zijn bezit had. 
 
Zo werd een liedcyclus een geënsceneerde opera, die in januari 2021 in première zou gaan, compleet met 
een participatie- en educatieproject.  
 

J.S. Bach – de Apocalyps 
In 2019 werkte OPERA2DAY voor het eerst samen met de Nederlandse Bachvereniging voor Vivaldi – 
Dangerous Liaisons. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Nederlandse Bachvereniging willen we 
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in 2022 een opvolger van dit succes presenteren. Een oude droom van de Bachvereniging moet daarbij 
werkelijkheid worden: de creatie van ‘de opera die Bach nooit schreef’. Bach werkte een groot deel van zijn 
leven als cantor in Leipzig en schreef veel kerkmuziek. Als het net even anders gelopen was, had hij wellicht 
ook een gelauwerd operacomponist kunnen worden. Geïnspireerd door die gedachte maken OPERA2DAY en 
de Bachvereniging nu een nieuwe, doorgecomponeerde opera op basis van de vocale muziek van Bach, 
waarmee we deze ook van een geheel nieuwe kant te horen (en te zien!) krijgen.  
 
De opera vertelt het verhaal van Jan van Leyden. Deze 16e-eeuwse Nederlandse acteur, cafébaas en 
kleermaker raakte bevangen door een religieus fundamentalisme en radicaliseerde. Hij zag de tekenen dat 
het einde der tijden nabij was en overtuigde daar een hele gemeenschap van. Maar de heilstaat die hij 
creëerde werd een tirannie en kwam uiteindelijk ten val. De opera mondt uit in een Apocalyps: de 
ondergang van het regime van Van Leyden. Maar er is ook een andere ‘Apocalyps’ in de betekenis van een 
‘openbaring’. Jan van Leyden komt aan het einde van het verhaal (zoals in de werkelijke geschiedenis) tot 
inkeer.  
 
Artistiek leider Serge van Veggel dook gedurende het jaar 2020 intensief in zowel de geschiedenis van Jan 
van Leyden, sociologische en psychologische studies over polarisatie en radicalisering en in het zeer 
omvangrijke vocale oeuvre van Bach. Tot stand kwam een gedetailleerd muzikaal en theatraal scenario. 
Daarin staat een structuur waarin het verhaal verteld wordt, van scène tot scène, inclusief blauwdrukken 
voor aria’s, duetten en groepsscènes. Daarbij is steeds duidelijk welke muziek tussen de werken van Bach 
door nog gecomponeerd moet worden om tot een volledige opera te komen. De opzet van het stuk is ook 
geïnspireerd door de werkwijze van Bach, die vast een vernieuwer in de opera zou zijn geweest. Zoals in zijn 
passies is er ook in deze opera een gelaagde structuur, waarbij er naast actieve gespeelde scènes ook ruimte 
is voor reflectie en een verteller. 
 
Voor de verdere uitwerking van de tekst werd de Duitse librettist Thomas Höft aangetrokken. Voor de 
invulling van de compositie werd componist (en clavecinist) Panos Iliopoulos aangezocht. Ook werd een 
aanvang gemaakt met de casting. Tenor Florian Sievers kon worden vastgelegd voor de rol van Jan van 
Leyden. 
 

Quarantaine Eiland  
Toen Don Quichot niet door kon gaan vanwege corona, startten we niet alleen met de ontwikkeling van The 
Mad King, maar we zagen ook een andere kans. Tot de grote successen van OPERA2DAY behoren de 
locatievoorstellingen. Met name Dolhuys Kermis  (in een ziekenhuis) en La troupe d’Orphée (in een kerk) 
vielen nationaal op, de laatste werd zelfs gekozen als opera van het jaar. Omdat de grote theatertournees in 
de afgelopen jaren alle aandacht en middelen opslokten, en omdat locatievoorstellingen zowel duur als 
complex zijn om te realiseren, kwam deze lijn minder uit de verf, hoewel met we met Festival Classique wel 
een kleine locatievoorstelling (Schubert in Scheveningen) en een groot community project (Carmina Burana) 
konden realiseren.  
Door corona zagen we een dubbele kans voor een nieuwe betekenisvolle locatievoorstelling. In de eerste 
plaats ontstond er financiële ruimte voor: na het wegvallen van Don Quichot konden zowel een compacte 
tourneevoorstelling (The Mad King) als een locatievoorstelling gemaakt worden. Daarnaast zou een 
locatievoorstelling wel eens heel goed kunnen passen in tijden van een pandemie. Coronaprotocollen 
konden in de opzet worden meegenomen. Zeker als de voorstelling in de buitenlucht zou plaatsvinden. 
 
Samen met Festival O. (voorheen Operadagen Rotterdam), ontwikkelden we een concept voor een 
voorstelling. Op het netvlies kwam het Quarantaine-eiland in de haven van Rotterdam, ooit ingericht voor de 
opvang van geïnfecteerde patiënten in tijden van een pandemie. Het eiland met haar gebouwen met een 
prachtige architectuur ligt er sinds jaar en dag verlaten bij. Ooit speelden we al met de gedachte om onze 
Dolhuys Kermis daar te doen. Nu met corona was het natuurlijk ineens de ideale locatie voor een speciale 
voorstelling over het actuele thema van de pandemie. We zouden er een coronaproof rondtocht kunnen 
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maken met losse scènes in de buitenlucht. De spelers van de verschillende scènes kwamen dan niet met 
elkaar in contact, en het besmettingsgevaar was dus laag, terwijl het tevens eenvoudiger zou zijn om – 
indien noodzakelijk door besmetting of quarantaine - één individu te vervangen dan een hele groep. Het zou 
een tour kunnen worden met muziek uit vele landen en culturen.  
 
We gingen met Festival O. op zoek naar een maker en we kwamen uit bij de jonge regisseur Davy Pieters. 
Samen met Tobias Kokkelmans als dramaturg en muzikaal leider Hernán Schvartzman van OPERA2DAY werd 
gestart om een narratief en muzikaal geheel te smeden. De eerste schreden van dat proces werden in 2020 
gezet.  
 

4. PUBLIEKSBEREIK 

Marketing en communicatie  
Samen met onze coproducenten en de tourneetheaters, die zich - mede door de goede bezettingsgraad van 
onze operavoorstellingen - steeds meer verbonden voelen met het gezelschap, hebben we wederom goede 
campagnes kunnen voeren en mooie bezoekcijfers gerealiseerd. De bezoekersaantallen voor Opera 
Melancholica waren voor dit moderne – wat onbekendere - repertoire zeer goed en het was dan ook 
jammer dat we door de coronamaatregelen de laatste vijf vrijwel uitverkochte voorstellingen moesten 
afgelasten. Voor L’Orfeo ondersteunden wij het marketingbeleid van partner de Nederlandse Reisopera. De 
productie was een ware publiekshit en er was al snel geen kaartje meer te krijgen. Maar toen kwam corona. 
We merkten pas echt hoe het publiek snakte naar live muziek, toen onze coronaproof productie La voix 
humaine en quarantaine binnen een mum van tijd ‘corona-uitverkocht’ was. Jammer genoeg kon er van de 
drie geplande Bites at the Opera slechts eentje doorgang vinden. Onze extra activiteiten in de lange 
coronazomer werden goed bezocht en wij waren blij onze socials en nieuwsbrieven te kunnen vullen met 
fijne berichten over activiteiten die wél doorgingen.  
 
Ons marketingzwaartepunt lag bij de eigen grote productie Opera Melancholica en hieronder gaan we in op 
een aantal elementen:  
 
Samenwerking theaters  
Het besef dat deze voorstelling meer promotie nodig zou hebben dan het voorgaande Vivaldi-Dangerous 
Liaisons, leefde ook bij de tourneetheaters. We vroegen alle theaters om bij te dragen aan een 
mediacampagne in de landelijke dagbladen, zowel in print (Volkskrant, Trouw, Parool, en NRC) als online 
(advertorial op de sites van Volkskrant en Parool). In de week na de première werd de advertentie 
gepubliceerd en dat leverde - in combinatie met het publiceren van scènefoto’s en recensies - een grote 
boost op in de kaartverkoop.  
 
Middelen en uitstraling 
Het campagnebeeld van Opera Melancholica met het bellenblazende jongetje werd veel en prominent 
geplaatst. Affiches op A0 en A2 formaat en folders konden we ruim op tijd beschikbaar stellen aan de 
theaters. We maakten weer een prachtig programmaboek met achtergrondinformatie, (aanvullende) 
teksten en de mooie scènefoto’s. Voor de opbrengst was het jammer om de laatste vijf, door corona 
afgelaste, voorstellingen te moeten missen. 
 
Bereik 
De laatste vijf voorstellingen in de tournee zijn niet gespeeld. Gouda, Dordrecht, Den Bosch en de laatste 
twee voorstellingen in Den Haag waren allemaal al goed verkocht, maar konden niet doorgaan vanwege de 
coronamaatregelen. Buiten de randstad is het vullen van de zaal altijd lastiger, maar gelukkig was in steden 
als Alkmaar en Amersfoort een stijging te zien ten opzichte van vorig jaar. Een kleine voetnoot die met de 
tourneeplanning te maken heeft. Vlak na de première was de voorstelling geprogrammeerd in Nijmegen en 
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Drachten – en die theaters hebben doorgaans meer tijd nodig om publiek te mobiliseren. Voor hen kwamen 
de persquotes, trailer en scènefoto’s aan de late kant. In de randstad waren de bezoekcijfers weer heel erg 
goed. Naast thuisstad Den Haag was Rotterdam vrijwel uitverkocht en ook Haarlem, Utrecht en Amsterdam 
(Carré) hadden een bezettingsgraad van 90% of hoger.  
Met een bereik van 9.778 bezoekers bij 20 gerealiseerde voorstellingen kunnen we - ondanks de 
teleurstelling van de annulering door corona van vrijwel uitverkochte voorstellingen - met tevredenheid 
terugblikken op de marketingresultaten van het project.  
 
Een trouwer publiek  
We streefden bij Opera Melancholica niet alleen naar meer bezoekers, maar ook naar het bestendigen van 
het bestaande bezoek. We willen onze bezoekers binden aan het gezelschap zodat ze een volgende keer ook 
komen. Opvallend was namelijk dat bleek dat er weinig herhaalbezoek plaatsvindt, zeker buiten onze 
standplaats Den Haag.  
 
Om herhalingsbezoek te kunnen meten werken we met Costumer Relationships Management (CRM). Een 
hobbel op die weg is het eigenaarschap van de bezoekersdata, die wettelijk bij de theaters ligt. Gelukkig 
speelden we in 2020 louter in theaters waar we eerder stonden en waar we een goede relatie mee hebben. 
De marketeers van de tourneetheaters waren ook dit jaar weer aanwezig bij de productiepresentatie en try-
out in Schiedam, wat de binding met gezelschap en voorstelling verstevigde. Daarnaast gaan we altijd in de 
aanloop naar de tournee langs bij de theaters die nog minder goed lopen. Deze vertrouwde band maakt dat 
we, binnen de grenzen van de wet, toch enig inzicht konden verkrijgen in de bezoekersdata. 
 
Customer Journey verlengen 
Een van de doelstellingen was om de customer journey – het pad dat de bezoeker aflegt vooraf, tijdens en 
na theaterbezoek - te verlengen. Idealiter creëren we meerdere contactmomenten om de relatie met onze 
bezoekers te optimaliseren. Met op maat gemaakte content gaven we de theaters een stimulans om 
(potentiële) bezoekers vaker te berichten. Daartoe werkten we samen met musicoloog Philip Ruitenberg, die 
vijf korte films maakte van verschillende cast- en crewleden, waarin hij inging op de kwaliteiten van het 
werk. De theaters konden die inspirerende filmpjes gebruiken op hun social media en in hun mailings aan 
(potentiële) kaartkopers. 
 
Daarnaast was een aantal theaters bereid hun standaard servicemail aan te passen, zodat we extra 
informatie konden geven over de voorstelling. Dit was nog belangrijker dan we hadden kunnen voorzien, 
want een deel van de feedback op de voorstelling was uiteindelijk vaak terug te leiden tot een verwachting 
die niet goed werd ingelost: geen traditionele opera, maar een opera ingebed in een totaalprogramma met 
onder andere een ‘theatercollege’.  
 
Na afloop hebben we via de theaters die een aftermail hadden opgenomen in hun costumer journey een 
mail gestuurd aan bezoekers met de mogelijkheid tot inschrijven voor onze nieuwsbrief. De komende jaren 
willen we op deze manier een eigen database opbouwen met gegevens van bezoekers uit het hele land.  
 
Lokale binding en nieuw publiek    
In iedere speelstad betrokken we lokale amateurspelers en leerlingen via ons participatie- en 
educatieproject. Bij Opera Melancholica was er ook een plaatselijke huisarts betrokken bij elke 
tourneevoorstelling. Hun familie, vrienden en kennissen vormen ons nieuwe publiek. Ook de (duurzame) 
relatie met de scholen voor voortgezet onderwijs in de steden die we aandoen op de tournee draagt bij aan 
de lokale binding.  
 
Online aanwezigheid / social media  
Ook dit jaar werkten we samen met een gerenommeerd marketingbureau op het gebied van social media-
advertenties. Dat resulteerde in een mooi online bereik van 206.339 unieke bezoekers. Ook hierin hebben 
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we samengewerkt met theaters. Het bereik wordt namelijk voor een belangrijk deel gerealiseerd door het 
implementeren van zogenaamde look-a-like doelgroepen. Ook de mensen die een vorige voorstelling 
‘liketen’, kregen de advertentie van Opera Melancholica te zien. 
 
Naast de al genoemde resultaten voor Opera Melancholica, merken we dat OPERA2DAY het online ieder jaar 
weer beter doet. Sinds de invoering van het CRM eind 2019 is het aantal nieuwsbrieflezers gestaag gestegen. 
Afgelopen jaar met maar liefst 35% naar 5.624! Dat is deels te danken aan speciale acties zoals de 
mogelijkheid om tijdens corona onze online opera’s gratis te zien. Ons publiek kon vier van onze opera’s 
kijken op Vimeo. 604 mensen schreven zich hiervoor in. Ook op social media zijn we steeds actiever en 
hebben we steeds meer trouwe volgers. Los van de actieve volgers doen onze berichten het ook goed (in 
huidige tijden een betere indicatie voor het online bereik dan alleen volgers). In 2020 had onze 
Facebookpagina een bereik van 254.975 mensen: het aantal mensen dat  berichten zag, likete en deelde. Dat 
is een stijging van 124% ten opzichte van het jaar ervoor.  
Ook op Instagram bereiken we meer mensen. Met een stijging van 6,3% goed voor meer dan 25.000 
personen. Bij beide kanalen zien we dat de pieken liggen bij de tournee tussen januari en maart en het 
starten van het repetitieproces in november.  
 

Publicaties, website(s) en andere digitale media Eenheid Realisatie 2019 Realisatie 2020 

Publicaties  aantal 16 16 
Bezoeken website(s) totaal aantal 38.102 26.189 
Unieke bezoekers totaal (IP-adres) aantal 24.579 18.912 
Gemiddelde duur van een bezoek seconden 98 90 
Ontvangers digitale nieuwsbrieven aantal 4.155 5.624 
Facebook vrienden/fans aantal 2.890 2.972 
Twitter volgers aantal 351 opgeheven 
Instagram  volgers aantal 643 796 
Bereik Facebook  aantal 107.769 254.975 
Bereik Instagram  aantal 23.797 25.262 
Gemiddelde open rate nieuwsbrieven  Procent   36,8% 
Click through rate nieuwsbrieven Procent   5,3% 

 
Website  
De website van OPERA2DAY kreeg in 2020 een iets andere functie. Nog steeds is er veel informatie te 
vinden, maar we zijn de website ook gaan gebruiken als landingsplatform om ons publiek en onze gasten te 
bevragen. Zo konden genodigden voor de première van Opera Melancholica in januari een formulier invullen 
en kregen zo automatisch een bevestiging. De mailwisseling met ons vriendenbestand is deels 
geautomatiseerd, maar ze krijgen ook soms vragen vanuit ons CRM. Nieuwe inschrijvers krijgen de vraag 
welke opera zij voor het laatst hebben gezien. Op deze manier krijgen we meer informatie van onze 
bezoekers en kunnen we hen ook beter bedienen.  
Hoewel we het op social media beter hebben gedaan dan in 2019, gold dit niet per se voor de website. De 
aantallen blijven vrijwel gelijk en zijn zelfs iets lager dan het jaar hiervoor. Dit heeft vooral te maken met 
corona en de afwachtende modus vanaf maart 2020 tot de aankondiging in november van onze nieuwe 
productie. We zien in de statistieken een duidelijke piek in januari-maart en in november, maar daartussen 
zijn bijzonder weinig bezoekers op onze site te vinden. Voor het idee: van januari tot en met maart 2020 zijn 
er 12.218 bezoekers op onze website geweest (van de 18.912 bezoekers in totaal in 2020). Dit is 
vergelijkbaar met de 12.908 bezoekers tijdens de tournee van Vivaldi–Dangerous Liaisons die we in de 
eerste drie maanden van 2019 online mochten ontvangen. Voor deze voorstelling waren echter wel bijna 
35% meer bezoekers in de theaters.  
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Online opera’s  
In 2020 hebben ook wij van april tot juni veel online gestreamd. La Troupe d’Orphee, Mariken in de tuin der 
lusten, Dr. Miracle’s last illusion en Hamlet werden in een tijdsbestek van vier weken gratis ter beschikking 
gesteld voor online bezoekers. In totaal vroegen 604 mensen deze titels aan; een mooi resultaat.  
 
In totaal waren onze video’s op Vimeo goed voor 46 dagen en 23 uur kijktijd in 2020 en werden ze bekeken 
door 1154 unieke kijkers (inclusief trailers). Een stijging van bijna 200% ten opzichte van 2019 (403 kijkers) 
wat natuurlijk te maken heeft met het gratis ter beschikking stellen van de titels. Toch hebben we ook op het 
on demand platform van Vimeo (waar onze betaalde video’s te koop zijn) een stijging gezien. 2020 was goed 
voor 22 verkopen tegenover 15 in 2019.  
 
Om de online verkoop van onze opera’s aan te jagen, besloten we eind 2020 te gaan samenwerken met 
Cultuur Tickets, een nieuw platform – gebouwd in coronatijd -  met voorstellingen die je on demand kan 
streamen. Het verschil met Vimeo is het feit dat het Nederlands is en je geen creditcard nodig hebt om de 
voorstellingen aan te schaffen. De eerste resultaten moeten op het moment van schrijven nog 
binnenkomen.   
 

Persbenadering  
l’Orfeo 
De persbenadering van deze coproductie van de Nederlandse Reisopera, OPERA2DAY, Nanine Linning en 
Studio Drift was in handen van de collega’s van de Reisopera. Uiteraard besteedden ook wij aandacht aan 
deze coproductie in onze uitingen. Hieronder volgen enkele citaten uit de juichende recensies, waarbij we 
ingaan op het muzikale aandeel en de rol van muzikaal leider Hernán Schvartzman (OPERA2DAY) en het door 
hem samengestelde barokensemble La Sfera Armoniosa. 
De Theaterkrant vat de toon van de recensies mooi samen: “In de regie van Monique Wagemakers is 
Monteverdi’s opera uit 1607 een ‘totaalkunstwerk’: met het fluïde Ego, met dynamische groepsballetten en 
vooral de schitterende begeleiding door La Sfera Armoniosa dat speelt op authentieke instrumenten onder 
leiding van dirigent Hernán Schvartzman. […] De muzikale begeleiding door Schvartzman van het soepel 
spelende, rijke orkest La Sfera Armoniosa maakt de betovering compleet. Het is alsof het orkest in de bak en 
het dansende doek Ego hoog boven de speelvloer één ademend geheel vormen, schitterend.” 
De NRC sprak in de kop over een “Betoverend mooie L’Orfeo”, gaf vier sterren en meldde voorts “Dirigent 
Hernán Schvartzman leidt La Sfera Armoniosa met gevoel voor subtiliteit: uit de bak klinken regelmatig fraaie 
details en gedurfd aangezette dissonanten. Maar overall houdt Schvartzman het ingetogen. Zo sluit de 
muzikale benadering aan op de theatrale benadering.” Ook de Volkskrant gaf vier sterren en schreef: “Het 
fluwelen geluid van het barokorkest La Sfera Armoniosa onder leiding van Hernán Schvartzman zal de hele 
opera prachtig kleuren.” Dagblad Trouw waardeerde L’Orfeo eveneens met vier sterren, kopte dat de opera 
“in alle opzichten verbluffend” was en zegt over het muzikale aandeel: “Er wordt geweldig gezongen, 
gedanst en gemusiceerd. In de bak zorgt het 40-koppige La Sfera Armoniosa onder leiding van Hernán 
Schvartzman voor de ultieme begeleiding.”  
 
Cultuurpers vond dat “deze prachtvoorstelling het verdient internationaal op tournee te gaan” en merkt 
voorts op: “De coördinatie tussen podium en orkest is voorbeeldig. Dirigent Hernán Schvartzman voert het 
barokensemble La Sfera Armoniosa met veel gevoel door de fijn geciseleerde taal van Monteverdi. Passages 
met subtiel getokkel van chitarrones en warmbloedige orgelklanken worden afgewisseld met levendige 
sinfonia’s. Hierin nemen blazers en strijkers het voortouw en ontstaat een weldadig volle orkestklank die 
gelijk opgaat met schitterende koorpartijen.” 
Het internationale Bachtrack gaf zelfs vijf sterren en kopte: “An Orfeo of infinite beauty”. Ook hier  mooie 
woorden voor de muziek: “While on stage, sets, costumes and lighting were all in subtle muted shades, the 
instrumentalists of La Sfera Armoniosa added magic from the pit, displaying a wide array of colours, far 
brighter than the muffled sound period ensembles often have the reputation of producing. Period strings 
emitted a warm glow, clarions and cornetts snorted audaciously, theorbos throbbed. The precise baton of 
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conductor Hernán Schvartzman looked as if it was carving delicately into orchestral structures.” En Arts Talk 
Magazine schreef: “La Sfera Armoniosa, under the baton of Hernán Schvartzman, delivered an authentic 
sound, as well they might. The orchestra pit was a veritable cabinet de curiosités full of magic and wondrous 
instruments including antique brass trumpets and trombones, four ancient keyboards including organs, 
violas da gamba and three citterns which hovered like hungry cranes (the bird) waiting to swoop onto the 
choice notes as they swam past.” 
Ook het Nederlandse Place de l’Opera was onder de indruk: “Het ensemble La Sfera Armoniosa onder leiding 
van Hernán Schvartzman zorgde voor een welluidende begeleiding. Opvallende bijdragen kwamen van de 
twee cornetto’s, een opmerkelijk instrument dat klinkt als koper, maar in werkelijkheid tot de houtblazers 
behoort.” Tot slot een citaat uit de recensie van Opus Klassiek waarmee we meteen een mooi bruggetje 
slaan naar onze eigen première een paar dagen later in januari van Opera Melancholica: “De voorstelling is 
het product van een volmaakte samenwerking van alle betrokkenen. Bij dat laatste moet met de musici van 
La Sfera Armoniosa ook de naam worden genoemd van dirigent Hernán Schvartzman, muzikaal leider van 
OPERA2DAY dat als coproducent optrad. Zo dichtbij hun Opera Melancholica valt op hoe sterk de 
overeenkomsten in sfeer en zeggingskracht tussen beide voorstellingen zijn.” 
 
Opera Melancholica 
Opera Melancholica kreeg voorafgaand ruime persaandacht met onder andere een groot interview met 
Serge van Veggel in de NRC (“Muziek kan gevoelens grijpbaar maken”), het Eindhovens Dagblad (“Depressie 
te lijf met opera”) en Cultuurpers, een uitgebreide audioreportage van Arts Talk Magazine, een podcast van 
Place de l’Opera, enige interviews op Radio 4 en een tv-reportage van RTV West. Verder was er in de 
(regionale) pers aandacht voor de participanten en het educatieve programma. 
 
De opera werd maar liefst 18 keer gerecenseerd, waarvan drie keer met een fraaie kop: “Op weg naar 
theatrale perfectie” (Opus Klassiek), “Seductively morbid” (Opera Today) en “Opera2day maakt 
totaaltheater van Usher” (Place de l’Opera). De Volkskrant kopte echter: “Opera Melancholica is vernuftig, 
maar te ver uitgesmeerd”. De krant raakt daarbij een verdeeldheid aan in de waardering voor een uitdagend 
voorprogramma in de zaal, waarin een soort theatercollege over ‘melancholie’ gecombineerd werd met een 
– steeds anders verlopend – gesprek met mensen in de zaal, en de voordracht van - vaak ontroerende - 
teksten van scholieren.  
 
Het Duitse O-Ton begreep de waarde van het betrekken van scholieren bij het voorprogramma: “Die 
ehrgeizigen und wagemutigen Organisatoren versuchen mit besonderen Engagement junge Leute ins 
Theater zu locken.” De NRC rept over een “Ludieke theatrale omlijsting van het altijd avontuurlijke 
Opera2day, waarin een dokter Kniesmeijer-achtige acteur het publiek losjes bijpraat over termen als 
frenologie en folie-à-deux.” De Theaterkrant: “Op deze manier wordt het gebeuren veel dichter bij ons 
gebracht.” En het Amerikaanse Opera Today had zelfs niets dan lof over het voorprogramma: “Responding 
to René M. Broeders’ unforced humour and sensitivity, patrons were articulate and forthcoming with 
information, some of it rather intimate. […] A touching and entertaining briefing.” 
Er waren ook kritische noten. Zo schreef de Operagazet: “Het is van toegevoegde waarde het concept in te 
leiden en niet alleen uit te beelden. Maar of dat zo lang moest duren en van alle volgende lolligheid moest 
worden voorzien?” En in Scènes was te lezen: “Door het publiek in de proloog te nadrukkelijk bewust te 
maken van zijn interpretatie […] verzwakt Van Veggel de impact van de voorstelling. Onnodig, want zijn visie 
op deze opera, dit verhaal, is sterk genoeg om op eigen benen te staan.”  
 
Over de productie als geheel lazen we veel enthousiasme. De gerenommeerde operacriticus Paul Korenhof 
schreef in Opus Klassiek: “Met Opera Melancholica zet Opera2Day voorlopig de kroon op het werk.” Place de 
l’Opera was dezelfde mening toegedaan: “Een nieuw succesnummer op een inmiddels imposante lijst.” 
Evenzo lovend over het concept was Opera Today: “A thoughtfully constructed, progressively unsettling 
exploration of the nature of depression built around Glass’s opera. […] In director Serge van Veggel’s hands 
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the opera becomes a psychiatric case study, complete with an introductory lecture by an engaging shrink 
and audience participation.“  
 
Place de l’Opera verwoordde het zo: “Artistiek leider Serge van Veggel van OPERA2DAY is een man van veel 
interesses en talenten. Elke voorstelling die hij maakt heeft iets te bieden – zijn producties blijven altijd de 
naam van het gezelschap eer aan doen.” In de Volkskrant stond “de adaptatie van het verhaal is vernuftig.” 
En Scenes vond het “een prachtige enscenering die appelleert aan het gevoel en aanzet tot nadenken.” We 
kregen zelfs een – beschrijvende – recensie in Medisch Contact.  
 
De recensent van expat-radio Dutchbuzz zei het aldus: “Pacing, imaging and music phenomenally blend 
together while offering a direct view into what inspires or silences the human soul. ‘Glass doesn’t waste a 
minute’ the programme booklet rightfully states. Interwoven are humour, emotion and compassion; human 
qualities that are all part of our existence to a bigger or lesser degree, some of which in our quest for 
happiness, we tend to tug away as deep as possible. The latter is impossible while experiencing the Opera 
Melancholica.” Theaterkrant schreef nogal exact op wat wij beoogden: “Wat je op het toneel ziet, kan – als 
je daarvoor open staat – heel goed leiden tot een confrontatie met jezelf en je eigen strijd om gevoel en 
denken in evenwicht te brengen.”  
 
Over de muziek werd merendeels positief geoordeeld. Toch waren ook hier twee uitersten te bekennen, iets 
wat altijd weer terugkeert in de pers als het over minimal music gaat: “de overbekende stoplappen waar 
Glass het patent op heeft “ (Volkskrant) naast “de hartverscheurend fraaie muziek van Philip Glass” (Oblivion 
Soave). Gelukkig was er over ensemble en dirigent niets dan lof: “Prima uitvoering van het New European 
Ensemble onder leiding van Carlo Boccadoro. De muziek (veel donkere kleuren van fagot, contrabas en 
slagwerk) laveert effectief tussen stuwende pulserende tutti’s en intieme kamermuzikale doorkijkjes” (NRC) 
en “messcherpe begeleiding” (Scenes). Opera Today rept van “pulsating urgency” en Arts Talk Magazine 
vond het “excellent troughout”.  
Het Franse Forum Opéra schreef : “Les douze instrumentistes sont dirigés avec rigueur et enthousiasme par 
Carlo Boccadoro, grand défenseur du répertoire contemporaine.”  En het Italiaanse Operaclick: “Carlo 
Boccadoro dirige in modo sicuro e attento un gruppo strumentale, il New European Ensemble, di ottimo 
livello.” 
 
De drie zangers en de danseres kregen unaniem lof toegezwaaid: “alle spelers leggen drama in hun rol en 
acteren sterk”(Operagazet).  De NRC: “Vocaal valt er veel te genieten. De Argentijnse tenor met bariton-
kleuren Santiago Burgi brengt Rodericks gekwelde ziel geloofwaardig over het voetlicht. De Canadese 
bariton met krachtig-fluwelen stembanden Drew Santini geeft een geslaagde vertolking van jeugdvriend 
William.” Santini werd ook geprezen in het Duitse Bachtrack: “William, gesungen vom kanadischen Bariton 
Drew Santini passte mit seiner warmen beweglichen Stimme elegant zu Burgi.” De Volkskrant: “De beide 
mannen zingen uitstekend, maar nog mooier is de gezongen, onzichtbare en woordeloze bijdrage van 
sopraan Lucie Chartin als Madeline.” Het Haarlems Dagblad schreef: “Sopraan Lucie Chartin achter de 
schermen ontroerend mooi.”  
 
Ook in het Engels mooie woorden: “Van Veggel’s pitch-perfect direction certainly helped tenor Santiago 
Burgi’s phenomenally intense performance – the fearless singing and artifice-free acting were all his own. 
(Opera Today). Het dubbelen van de rol van Madeline door een zangeres én een danseres werd door Opera 
Today zelfs een meesterzet genoemd: “In a casting master stroke, soprano Lucie Chartin seductively spun 
Madeline’s vocalises offstage while willowy Ellen Landa danced her onstage. […] Landa was a horrific and 
fascinating apparition.” Opera Klassiek schreef: “Onvergetelijk werden de lange minuten waarin zij 
schijndood voorop het toneel lag, het hoofd naar beneden en het gezicht naar de zaal. Een horror-effect dat 
Edgar Allan Poe waardig was!” Operaclick tenslotte: “Alla fine cordiali ovazioni per tutti.”  
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Natuurlijk was er veel lof voor de vormgeving. “Visually it was spectacular and the snow covered 
‘dénouement’ was a truly memorable theatrical experience”, schreef Arts Talk Magazine. En de Volkskrant 
over de scenografie van Herbert Janse: “Spectaculair is dat de speelvloer onder water blijkt te staan.” Een 
schepje er bovenop van de Operagazet: “IJzersterke beelden, zo sterk dat je de geur van verrotting en 
vergankelijkheid bijna kunt ruiken. Het spookt, leeft, verbijstert en grijpt naar de keel.” Ook het lichtontwerp 
wordt geroemd: “A sober set that comes alive under Uri Rapaport’s kaleidoscopic lighting.” (Opera Today) 
Het Duitse Bachtrack schreef: “Diese Operninszenierung bietet mindestens soviel fürs Auge als fürs Ohr”.  
 
De finale van de opera kreeg prachtige woorden: “een aangrijpend slotbeeld” (Scenes), “de esthetiek van het 
laatste voorstellingsdeel is indrukwekkend” (Operagazet), “met het tafereel dat onthuld wordt wanneer het 
schedeldak wordt gelicht krijgt de voorstelling een wondermooi besluit.” (Volkskrant).  Eindigen we met de 
woorden van het Haarlems Dagblad: “Als aan het slot Rodericks schedel wordt gelicht zien we een bellen 
blazend jongetje. Een louterend sereen beeld.”  

Publieksreacties 
We ontvingen uiteenlopende reacties van de toeschouwers. Zo mailde een bezoeker enthousiast over het 
voorprogramma: “Ik kreeg een aardige co-assistent aan tafel die ik liet schrikken met de mededeling dat ik 
15 jaar geleden voor het laatst had gehuild. Zat tussen een pluk aandachtige scholieren. Verveelde me bij de 
muziek van Glass, maar daar stond weer een grappige geneesheer-directeur tegenover. Een prima avond.” 
Daar tegenover lazen we op Facebook: “Het verhaal vooraf mag wat korter”, maar ook “Het heeft me 
geraakt tot diep in mijn hart. Wat een waanzinnig prachtige voorstelling!” en “Mijn eerste opera. Erg 
indrukwekkend!”.  
Op de mail refereerde een bezoeker aan de coronacrisis: “Opera Melancholica was zo'n beetje de laatste 
voorstelling die we nog hebben gezien, voor de problemen begonnen. Zelfs desondanks hebben we er hele 
goede herinneringen aan. Jullie mogen er trots op zijn!” Aan de merchandisebalie tekenden we op: “Ik ben 
jullie grootste fan, heb ze allemaal gezien”,  “Dit soort avonden zijn cadeautjes” en “Ik heb mijn broer gebeld 
en gezegd dat hij gek is als hij niet gaat”.  
Twee stories op Instagram: “I just got back from an opera and it had the best fucking music I’ve heard in a 
while. Oh my god. Opera Melancholica by Opera2day was so good! I recommend to my fellow dutchies to 
see it (even if you think that opera ain’t your thing, this one is a great introduction).”  
En: “It’s truly such a hauntingly beautiful production… It gripped me, ripped my soul from my body and put 
me back in my seat 1,5 hours later wondering what I just watched/felt/experienced. It’s also a wonderful 
example of how current and modern opera can be.” 
 
Tot slot mailde een Haagse geestelijk begeleider ons: “Ik heb me zelden zo vervuld, ik zou bijna zeggen 
‘getroost’, gevoeld bij het verlaten van een schouwburg.  Een college voor iedereen die zich in wat voor 
gradatie dan ook bezig houdt met de Psyche van de (mede)mens en haar naakte waarheid.”  

Persaandacht in cijfers  
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4.1 ZAALBEZETTING EN PUBLIEKSBEREIK 
 
Pers en publiek spraken grote waardering uit voor zowel Opera Melancholica als l'Orfeo. 
Van de 25 geplande voorstellingen Opera Melancholica konden er 20 worden opgevoerd. De laatste 5 
voorstellingen van de tournee moesten worden geschrapt als gevolg van de lockdown die op 12 maart 2020 
inging.  Van de uitvoeringen vonden er 4 plaats in Den Haag en 16 in de rest van Nederland, met 
respectievelijk 2.139 en 7.639 bezoekers. De zaalbezetting haalde een gemiddelde van 66%. 
 

   
  
 
L'Orfeo, de co productie met de Nederlandse Reisopera, is opgevoerd in de maanden januari en februari 
2020. In totaal 11 voorstellingen met een publieksbereik van ruim 9.000 bezoekers. Helaas is de 
voorstellingen maar 1 keer in onze thuisstad te zien geweest.  

Producties 2020

Opera 
Melancholica l'Orfeo la Voix

Toren 
concerten

A Bite at the 
Opera

totaal aantal voorstellingen 25 11 4 4 3
niet gespeeld Corona 5 2 2
gespeeld 2020 20 11 2 4 1

betalende bezoekers 8.185 8.138 228 110
vrijkaarten 699 913 2 600 0
educatie+participatie 894 0 0 0

Totaal 9.778 9.051 230 600 110

Publieksbereik

aantal bezetting % aantal bezetting %

Opera Melancholica 2.139 76,0% 7.639 62,0%

l'Orfeo 913 100,0% 8.138 88,0%

La Voix 230 79,0%

Torenconcerten 600 100%

A bite at the Opera 110 100%

Zaalbezetting totaal 88,8% 83,3%

Niet gespeelde producties 2020 CORONA

Poppea Vivaldi Amadeus
totaal aantal voorstellingen 11 17 2

Rest Nederland Den Haag
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Corona bracht nieuwe uitdagingen. OPERA2DAY startte in de zomermaanden tot de tweede lockdown een 
aantal samenwerkingsprojecten, met name met partijen uit Den Haag. Dit resulteerde in een viertal 
zogenoemde Torenconcerten in de open lucht, vrij toegankelijk voor publiek.  
De productie La voix humaine en quarantaine was speciaal ontwikkeld om voor een coronaproof 
publieksaantal gespeeld te worden. Helaas kon deze maar twee keer worden opgevoerd.  
Bovenstaand overzicht biedt inzicht in het publieksbereik én in producties en voorstellingen die we moesten 
schrappen in 2020. 
 
 
Publieksparticipatie 
Eén van de pijlers waarop OPERA2DAY bouwt is het bereiken van nieuw en jonger publiek voor het genre 
opera. Dit jaar – in tegenstelling tot 2019 -  beperkte de participatie zich tot de hoofdproductie Opera 
Melancholica. Bij deze voorstelling – eveneens in tegenstelling tot 2019 - is geen aparte inleiding verzorgd, 
deze was min of meer opgenomen in de voorstelling.  
 

Lezingen /activiteiten volwassenen   Realisatie 2019 Realisatie 
2020 

Deelnemers totaal   6.308 266 
Activiteiten totaal   155 492 
Deelnemers in Den Haag   1.448 50 
Deelnemers buiten Den Haag   4.860 216 
Aangeboden activiteiten in Den Haag   37 88 
Aangeboden activiteiten buiten Den 
Haag   118 404 
    
    

Activiteiten voortgezet onderwijs Nederland  
Realisatie 2019 Realisatie 

2020 
Lessen  84 81 
Deelnemende scholen voortgezet onderwijs 22 17 
Deelnemende leerlingen voortgezet onderwijs 1.090 837 
Deelnemers betaald met Cultuurkaart in voortgezet onderwijs 967 825 

 
Bij de voorstelling is een lesprogramma aangeboden aan de scholen in de speelsteden. Veel van de 
deelnemende leerlingen bezochten ook de voorstelling.  

4.2 EDUCATIE EN PARTICIPATIE  
 
Vanuit de wens om nieuwe publieksgroepen en generaties bij het genre te betrekken, ontwikkelt 
OPERA2DAY bij alle producties originele educatie- en participatieprojecten. Uniek aan onze aanpak is het 
uitgangspunt om de deelnemers een actieve rol te geven in de uitvoering van de voorstelling in hun stad en 
hen zo mede eigenaar te maken van het project. Zo zorgen we steeds opnieuw voor brede aandacht voor 
opera, bieden we de deelnemers een bijzondere ervaring en zien we dat zij zich ontwikkelen tot onze 
ambassadeurs.  
 
Opera Melancholica 
Het participatieproject was gericht op jonge amateuracteurs die in hun vrije tijd reeds actief zijn met theater. 
Het educatietraject was eveneens gericht op jongeren, maar dan via de scholen, waar zij een lestraject 
deden als voorbereiding op het theaterbezoek. Nieuw was een traject in Den Haag met de wijkjury, in 
samenwerking met het Nationale Theater.  
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Scholieren 
Ons educatieproject sloot aan bij meerdere vakken en was daardoor breed inzetbaar. De scholieren kregen 
als voorbereiding op het bezoek aan de opera twee lessen in de klas: een theoretische les met 
achtergrondinformatie over de voorstelling en een schrijfles, waarin werd ingezoomd op het onderwerp 
melancholie. Aan de hand van een mindmap, een schilderij, diverse gedichten, en muziekfragmenten uit The 
Fall of the House of Usher associeerden de leerlingen vrij op het gevoel ‘melancholie’. Vervolgens gebruikten 
ze hun associaties als inspiratie bij het schrijven van een korte tekst/gedicht over wat ‘melancholie’ voor hen 
betekent. Deze teksten zouden deel gaan uitmaken van het voorprogramma bij de uitvoering van de opera 
in hun eigen stad. Het onderwerp sprak jongeren zeer aan, wat terug te zien was in de pareltjes van teksten. 
De leerlingen waren er trots op dat hún teksten werden voorgedragen ten overstaan van een hele zaal, en ze 
waren meer dan eens tot tranen toe geroerd door de voorstelling zelf. 
 
Het uiteindelijke bereik van het educatieproject was 837 leerlingen. Van hen hebben 209 leerlingen de 
voorstelling niet kunnen zien, omdat deze door de coronamaatregelen moest worden geannuleerd. Zij 
hebben wel de voorbereidende lessen gehad. Wij zullen aan deze scholen de registratie van de voorstelling 
beschikbaar stellen, zodat zij deze alsnog kunnen zien. 
Reacties van docenten: 
“Allereerst grote complimenten voor het educatieve materiaal wat we hebben gekregen. Duidelijk en fijn om 
mee te kunnen werken. Ook de schrijfles sloeg aan bij de leerlingen. Ze hebben welwillend en geconcentreerd 
gewerkt. Een mooiere introductie kan ik me niet wensen.” 
 
“De workshop was echt geweldig! De inhoud sloot erg goed aan bij de kennis van de leerlingen (erg knap in 
elkaar gezet). Wellicht het mooiste compliment kwam van een leerlingen die mij vertelde dat de leerlingen 
die er niet bij konden zijn (zijn in Rome met school) dit heel erg leuk hadden gevonden en echt iets gemist 
hadden!” 
 
“Echt wel de kracht van dit jaar dat de inbreng van de leerlingen zo'n geslaagde en ook inhoudelijke rol heeft. 
Ze zaten allemaal te stralen van trots.” 
 
“De leerlingen vonden de voorstelling bijzonder, een paar leerlingen waren zelfs bijzonder geraakt. Er was 
een jongen bij die vertelde dat hij halverwege moest huilen omdat hij Roderick zo goed kon begrijpen.” 
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Jonge acteurs 
Ook met het participatieproject wisten we een grote groep jongeren te bereiken die nog nooit met opera in 
aanraking was geweest. Per voorstelling kropen amateuracteurs van 15 t/m 30 jaar in de rol van coassistent 
van onze ‘geneesheer-directeur’. Na een individuele voorbereiding op video kregen ze op de dag van de 
voorstelling een training/uitleg in het theater. Onze acteur René M. Broeders, de geneesheer-directeur, gaf 
hun een stoomcursus improvisatietheater en zorgde er zo voor dat zij in de juiste modus aan hun rol in de 
foyer van het theater begonnen. 
We hebben 226 jongeren kunnen laten deelnemen (plm. 12 per voorstelling). De gemiddelde leeftijd was 22 
jaar. Voor 48 jongeren ging de deelname niet door vanwege de geannuleerde voorstellingen door de 
coronamaatregelen. De participanten vonden het een bijzondere ervaring en ze geven vrijwel allemaal aan 
graag op de hoogte te blijven van onze plannen. Veel gehoord na afloop: “Ik ga regelmatig naar het theater 
maar nooit naar opera, gaaf om eens meegemaakt te hebben!” 
Reacties van participanten: 
 “Ik wil je graag bedanken om mij laten te participeren. De voorstelling en de inhoud waren heel interessant 
en heel leuk. Jullie zijn geweldig. Ik hoop dat ik als figurant aan de komende opera's/ voorstellingen kan 
deelnemen. :)” 
“Wat een indrukwekkende avond gister, vooral de voorstelling zingt nog na in mijn hoofd. Ook mijn rol als 
coassistent, ik vond het ontzettend leuk om mee te doen!” 
 
“De ervaring van gisteren gonst nog na in m'n lijf. Het is een bijzondere ervaring geweest om mee te kunnen 
doen, bedankt daarvoor. Veel plezier nog op de rest van de tour!” 
 

 
 
De wijkjury 
De Haagse wijkjury bestaat uit een divers samengestelde groep mensen uit verschillende wijken die jaarlijks 
12-20 voorstellingen bezoeken van/in Het Nationale Theater. Opera Melancholica was één van die 
voorstellingen. In Den Haag bezochten 16 leden van de wijkjury de voorstelling, gevolgd door een nagesprek 
met onze acteur en de regisseur: een dynamisch gesprek met goede vragen over artistieke keuzes en 
thematiek van de voorstelling. De leden van de wijkjury hebben onze voorstelling gemiddeld beoordeeld 
met een cijfer 8,9. Enkele steekwoorden: bijzonder, intelligent, wat was de muziek prachtig, uitnodigend, 
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verrassend, onvoorspelbare geest van de mens, interactie publiek prachtig, diep geraakt, geniaal. Een zeer 
geslaagde eerste samenwerking, die zowel wij als de wijkjury zelf graag voortzetten in de toekomst. 
 

Andere activiteiten 
Jonge participanten - panelgesprekken 
In juni hielden we twee panelbijeenkomsten met in totaal 26 (jonge) participanten. We wilden graag weten 
hoe zij de verschillende stadia van participeren ervaren en wat we zouden kunnen verbeteren. Daarnaast 
willen we de groep participanten graag uitbreiden en verjongen. Het ging onder veel meer over de werving. 
 
Veel participanten werden geattendeerd op de oproep door het theater en door berichten op social media. 
Ze haakten deze keer aan op het onderwerp van Opera Melancholica. Ideeën om de groep te verbreden 
zagen zij onder meer in het aanschrijven van (toneel)verenigingen en het kunnen inschrijven in tweetallen. 
Naast de digitale informatie is een fysieke poster wenselijk. De participanten voelen zich na inschrijving al 
betrokken bij het project en vinden het fijn om persoonlijk te worden aangesproken. Iets meer informatie 
over de inhoud is welkom en er werd geopperd om van tevoren een zoom-meeting te houden. Bij het 
uitnodigen van familie en vrienden voor de voorstelling wordt de prijs van een kaartje – ondanks de korting - 
soms als een drempel gevoeld. Op de voorstellingsdag zouden ze graag een aparte ruimte in het theater 
hebben om bijeen te komen – zeker als zelf iets te eten moet worden meegebracht. Dat helpt ook bij de 
groepsvorming. Een bijdrage voor een maaltijd bij een voorstelling met een middagrepetitie wordt niet als 
vreemd ervaren. Wel graag de prijs laag houden en goed communiceren dat het een bijdrage is voor 
rekwisieten, kleding en eten. Onze participanten voelen zich opgenomen bij cast & crew, de sfeer is heel fijn, 
maar ze missen een moment om met de participanten onderling af te sluiten. Voor de toekomst wensen ze 
dat er lekker veel te doen is, ook vooraf en in de pauze. En als het mogelijk is iets meer eigen inbreng, zodat 
de rol van de participanten in elke stad net een (heel klein) beetje anders is. We vonden het erg fijn te horen 
dat we een mooi en goed programma bieden en dat onze participanten zo genieten van hun rol in de 
voorstelling. 
 
Meer diverse participanten – oriënterende gesprekken en inventarisatie 
 
‘Opera is hartstikke cool’ (Chafina Bendahman) 
 
Waarom is theaterpubliek bij sommige voorstellingen heel gemengd en bij andere niet? Mensen willen 
voorstellingen zien waarin zij zich kunnen herkennen. Dat begint met de verhalen die verteld worden en 
eindigt met de mensen die op het podium staan. Daartussen zit natuurlijk nog zoveel meer… In de aanloop 
naar Don Quichot wilden we met een diverse groep jongeren gaan onderzoeken wat Don Quichot betekent 
voor hen. Door het verhaal te ontleden en raakvlakken te vinden krijg je die herkenning en hopelijk ook de 
binding met het stuk. Samen met deze eerste groep zouden we een wervingsfilmpje gaan maken dat een 
hele andere, meer diverse groep participanten zou aanspreken. We begonnen met een inventarisatie van 
organisaties zowel in Den Haag als in de tourneesteden waar we mee samen zouden kunnen werken in (de 
werving van) participanten voor onze voorstellingen. We voerden oriënterende gesprekken met de volgende 
organisaties:  
  
Rose Stories  
Een Haagse organisatie die als missie heeft om de stemmen en gezichten waaraan we ons dagelijks spiegelen 
nóg diverser te maken. En de verzameling verhalen die we elkaar dagelijks vertellen nóg rijker, spannender 
en karakteristieker. Om zo samen het bijzondere normaal te maken en het normale bijzonder.  
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Islemunda 
Dit is een cultuurgebouw in de wijk IJsselmonde in Rotterdam-Zuid, dat de verhalen van Rotterdammers  
zichtbaar wil maken. De rijke cultuur die vaak in de eigen community gevierd wordt, krijgt een professionele 
omgeving ter beschikking die hen onvergetelijke ervaring geeft. 
 
Haagse CultuurAcademie 
Dit is een Haags leer-netwerkinitiatief van de Stichting CultuurSchakel in het kader van de Code Diversiteit & 
Inclusie. Het initiatief sluit aan bij het gemeentelijk beleid om diversiteit te vergroten. 
 
Door de coronacrisis en het daardoor moeten uitstellen van Don Quichot hebben we daarmee 
samenhangende activiteiten ‘on hold’ moeten zetten. Maar we popelen om er mee door te gaan en we zijn 
blij dat we de eerste schreden op dit pad hebben gezet. 

5. ZAKELIJK BELEID 
 
OPERA2DAY heeft grote artistieke ambities die in 2020 door de coronacrisis deels veranderd en aangepast 
moesten worden. De directie zoekt daarbij – al dan niet gedwongen – steeds naar de mogelijkheden om met 
beperkte middelen toch een grote uitput te genereren.  

5.1 Cultureel ondernemerschap  
Door samen te werken met andere organisaties kunnen we projecten realiseren die zowel inhoudelijk als 
financieel anders niet mogelijk zouden zijn. Samenwerking is mede daarom een belangrijke pijler in onze 
filosofie over cultureel ondernemerschap. Zo heeft OPERA2DAY haar expertise in de uitvoeringspraktijk van 
oude muziek ingezet voor de realisatie van L’Orfeo bij de Nederlandse Reisopera en is er een samenwerking 
geweest met het New European Ensemble voor Opera Melancholica. Ed Wubbe, choreograaf en artistiek 
leider van het Scapino Ballet Rotterdam, gaf, in dezelfde opera, met een van zijn danseressen de fysieke rol 
van Madeline vorm.  
OPERA2DAY wil in toekomst haar producties graag meer met buitenlandse operahuizen en festivals delen, 
waardoor de producties nog meer gezien kunnen worden. Helaas is de eerste coproductie in Zwitserland 
wegen corona verplaatst, en zijn ook een aantal gesprekken met buitenlandse operahuizen tijdelijk gestaakt.  
Desalniettemin zien we in 2020 het resultaat van onze inspanningen om op verschillende manieren met 
partners samen te werken. Op financieel vlak zijn met alle bovengenoemde partijen 
samenwerkingsovereenkomsten dan wel coproductie-contracten gesloten. Wisselend treedt OPERA2DAY op 
als hoofdproducent.  
 
Een ander belangrijk onderdeel van ons cultureel ondernemerschap in de afgelopen jaren is de inzet om 
méér voorstellingen van een productie te spelen dan gebruikelijk bij opera. Hierdoor worden de 
productiekosten verdeeld over meer speelbeurten en worden deze zo naar rato lager. En door meer 
voorstellingen te spelen kunnen we meer publiek bereiken, vooral buiten de randstad.  
Het opnemen van producties en het streamen daarvan op hoog niveau draagt ook bij tot een groter bereik 
en producties die niet verloren gaan. Deze ontwikkeling is door de omstandigheden rond de coronacrisis 
versterkt en versneld. In de toekomst willen we de mogelijkheden van bijvoorbeeld live streaming 
onderzoeken.  
 
Ook is het in 2020 gelukt om naast de basis die de vierjarige subsidies van de Gemeente Den Haag en het 
Fonds Podiumkunsten bieden, een relatief hoog percentage aan bijdragen van private fondsen en 
aanvullende subsidies van gemeenten en provincies te verwerven. Deze inkomsten zijn gericht op het 
educatie- en participatietraject, maar dragen eveneens bij aan de realisatie van de voorstellingen in Den 
Haag en buiten de regio mogelijk. We zien wel een teruggang in deze bijdragen, deels omdat fondsen andere 
doelstellingen hanteren en minder bijdragen aan cultuur, en deels omdat OPERA2DAY structureel 
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ondersteund wordt. Daarnaast zetten we ook in 2021 in op bijdragen van onze vrienden. Deze bijdragen uit 
private bron zijn een belangrijk onderdeel van de financiering van onze projecten.  
 
Governance code 
OPERA2DAY hanteert het raad-van-toezichtmodel. In de statuten én in de directie- en RvT reglementen zijn 
voor beide organen de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden opgenomen. De reglementen 
voldoen aan de huidige Governance Code Cultuur. Sinds 2019 is er ook een remuneratie- en een audit-
commissie ingesteld.  
 
Vrijkaartenbeleid 
Afhankelijk van de mogelijkheden, de grootte van de zaal en de afspraken met partners verstrekt 
OPERA2DAY per productie een vrijkaart (persoonsgebonden) aan recensenten, commissieleden Fonds 
Podiumkunsten, commissieleden Cultuur van de Gemeente Den Haag, private fondsen, sponsors, adviseurs 
en bestuursleden. Direct betrokkenen (inclusief makers, cast en orkest) krijgen vrijkaarten voor de try out en 
beperkt ook voor de première en voorstellingen in het land. Dit gold in 2020 voor zowel de samenwerking 
met de Nederlandse Reisopera voor L’Orfeo, waarbij de administratie ervan via de Nederlandse Reisopera 
ging, alsook voor onze eigen productie Opera Melancholica.  
 
Diversiteitscode 
De Code Diversiteit & Inclusie staat op ons netvlies bij het ontwikkelen van ons beleid en onze plannen. 
Binnen ons programma zoeken we naar onderwerpen waar bredere of andere publieksgroepen zich in 
kunnen herkennen. We verbinden opera daarbij aan andere muziekstijlen en kunstdisciplines. Elke 
voorstelling opent nieuwe ingangen naar andere publieksgroepen door het intrinsiek inbouwen van 
verschillende artistieke stijlen in de thematieken van onze stukken en het betrekken van een zo divers 
mogelijk samengestelde groep van uitvoerenden.  
 
We maken opera niet alleen voor mensen maar ook met mensen. Dat geldt voor professionals, maar ook 
betrekken we het publiek en nieuwe generaties bij opera. Educatie en participatie zijn een intrinsiek 
onderdeel van het artistiek concept. Jongeren en mensen zonder operabinding - van alle leeftijdsgroepen en 
velerlei achtergronden - zingen, acteren of musiceren mee. Ze gaan naar hún voorstelling, in plaats van die 
van ons. De schoolklassen zijn divers samengesteld en daardoor komt deze jonge, multiculturele generatie 
met opera in aanraking.  
 
We bereiken een breed samengesteld publiek. Bij ons zit een liefhebber in de zaal naast iemand die nog niet 
eerder een opera bezocht. Beiden worden geraakt door de muziek en de verhalen, die grote emoties 
uitdrukken die we delen. We kiezen voorstellingsonderwerpen die een breed publiek kunnen aanspreken, 
naast het hiervoor genoemde betrekken van participanten en leerlingen. Ook hun achterban is ons nieuwe 
publiek. De theaters waarin we spelen zijn goed toegankelijk voor mensen met een beperking. Voor 
voorstellingen op locatie zijn we ons bewust van de gewenste toegankelijkheid voor deze groep, en doen 
ingrepen waar die mogelijk zijn. 
 
Dit alles doen we in samenwerking met onze partners. Dat zijn artistieke partners en partners zoals de 
Haagse Cultuurankers, vluchtelingenorganisaties en de wijkjury van Het Nationale Theater. Ook op nationale 
schaal zetten we - in iedere stad waar we spelen - ons in om een zo breed mogelijk scala aan organisaties te 
betrekken.  
 
Over de specifieke aanpak voor 2020 willen we daarom ook verwijzen naar het onderdeel 3.1, artistiek 
beleid, en 4.2, educatie en participatie. 
 
Onze organisatie kenmerkt zich door een open houding. Bij nieuw personeel voor onze organisatie zoeken 
we meestal naar echt aanvullende ‘energie’ en een toevoegend perspectief. Door het internationaal 
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georiënteerde operaveld is de herkomst van medewerkers zeer divers, zowel bij het artistiek personeel, als 
in de rest van de organisatie. Mensen met een niet-westerse achtergrond zijn ondervertegenwoordigd, maar 
ze maken wel deel uit van zowel de directie, ons kantoor, van diverse artistieke teams de afgelopen jaren, als 
van onze Raad van Toezicht. Bij onze casting zijn we ons bewust van de invloed die de keuze van solisten kan 
hebben, in het tonen van rolmodellen op de planken, en we zoeken van daaruit en waar mogelijk naar niet-
traditionele keuzes. Ook op het gebied van gender, seksuele oriëntatie, leeftijd en herkomst zijn (artistieke) 
teams breed samengesteld. 
 
De organisatie is op zich relatief divers, met een bijna gelijk aantal vrouwen en mannen, en alle leeftijden 
tussen 17 en 65 zijn vertegenwoordigd. De directie zelf bestaat uit leden met drie nationaliteiten en ook de 
artiesten zijn heel internationaal. Bij bezetting van nieuwe posten in de organisatie zoeken we bewust naar 
een vergroting van de diversiteit in het team - zowel van artiesten als ook het ondersteunende team.  
 
Personeel en Fair Practice Code  
Het beleid van OPERA2DAY verhoudt zich goed tot de aanbevelingen die worden gedaan in de Fair Practice 
Code. “Fair” is altijd al belangrijk geweest voor onze organisatie en de vijf kernwaarden (solidariteit, 
duurzaamheid, diversiteit, vertrouwen, transparantie) speelden in ons beleid en de uitvoering ervan al vanaf 
onze oprichting een belangrijke rol. 
 
We gaan in alles wat we doen uit van “samen”. We bouwen vanaf de start onze projecten op een fundering 
van een gezamenlijke artistieke visie, openheid, solidariteit en vertrouwen. Tijdens de voorbereiding en 
uitvoering van een productie willen we een “familiegevoel” laten ontstaan. Iedereen is daarbij een 
onmisbaar deel van het totaal. Vertrouwen is heel belangrijk in het samen ‘maken’, dat geldt zowel binnen 
teams, als ook in de samenwerking met partners.  
 
Een belangrijk onderdeel van de Code is 'Fair Pay'. We hebben altijd al zo ‘fair’ mogelijk willen betalen, 
binnen onze mogelijkheden. In 2020 hebben we in ons vierjarenbeleidsplan nieuwe doelen gesteld. We 
willen ons in toekomst nog meer verhouden tot de CAO Toneel en Dans. In 2020 is een nieuw 
personeelsreglement opgesteld voor de mensen die in vaste dienst treden vanaf 2021. Dit reglement is 
besproken met zowel de toekomstige medewerkers als ook de Raad van Toezicht. Het wordt door iedereen 
gedragen.  
 
Voor de uitvoerende kunstenaars (zangers) oriënteren wij ons weliswaar op de CAO-tarieven voor acteurs, 
maar gelden er vaak andere marktwaarden. Bij betaling van de leden van muzikale ensembles volgen we de 
tarieven van onze partners (hiervoor komt nog een nieuwe CAO ensembles; deze is in de begroting zo goed 
mogelijk meegenomen). 
 
Naast de betalingen kijken we ook hoe we onze organisatie en de samenwerking met medewerkers 
duurzaam kunnen maken. OPERA2DAY heeft in 2020 nog gewerkt als een pure projectorganisatie, waarbij 
medewerkers betrokken werden voor afzonderlijke projecten. In de komende jaren willen we een meer 
structurele manier van werken formaliseren, en hiermee zijn we in het najaar 2020 gestart. Doelstelling is 
om bij de veranderingen wel de mentaliteit waarmee we samen projecten dragen en mogelijk maken te 
bewaren in het team. Dit is ook vastgelegd in ons personeelsreglement, dat ingaat op 1 januari 2021.  
 
Wet Normering Topinkomens 
OPERA2DAY houdt zich aan de Wet Normering Topinkomens (WNT). Geen van de directieleden is in 
loondienst van de stichting en de door hen gedeclareerde vergoeding is niet boven de norm van de WNT. 
OPERA2DAY kent geen winst- of bonusuitkering en leden van de Raad van Toezicht declareren uitsluitend 
reiskosten.  
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5.2  Realisatie exploitatieresultaat  
Elke vergelijking tussen het exploitatieresultaat en de oorspronkelijke begroting voor 2020 gaat mank. De 
coronacrisis heeft onze sector hard geraakt. De begroting voor 2020 liet een negatief resultaat zien, dit 
negatieve resultaat werd voornamelijk toegerekend de productie Poppea die in de zomer van 2020 gepland 
stond. Door onze reserve toekomstige producties was dit tekort gedekt. 
De grote coproducties l'Orfeo en Opera Melancholica zijn geheel in de baten en lasten van dit verslagjaar 
verwerkt.  De baten en lasten voor producties die in 2021 e.v. in première gaan zijn opgenomen in de 
overlopende activa en passiva.  
 
Het kleine positieve resultaat dat nu over het verslagjaar wordt gepresenteerd is mede te danken aan de 
steunmaatregelen die landelijk gelden voor de culturele sector. 
OPERA2DAY ontving € 192.700 via het Fonds Podiumkunsten. Daarmee kon het tekort, veroorzaakt door het 
wegvallen van inkomsten door het gedeeltelijke of geheel schrappen van voorstellingen en producties, deels 
worden gecompenseerd.  
OPERA2DAY heeft uit de ontvangen coronagelden eveneens contracten kunnen afkopen. Contracten die 
waren aangegaan met zzp'ers voor o.a. Poppea en voorbereiding van de productie Don Quichot. Laatst 
genoemde productie stond gepland voor 2021, en is nu verschoven naar 2023.  
 
Een ander deel van de coronagelden is gebruikt voor nieuwe projecten in Den Haag die we in het afgelopen 
coronajaar hebben uitgebracht. Samen met partners als de Haagse Cultuurankers, het Nationale Theater en 
LEKS Compagnie zijn speciale voorstellingen ontwikkeld op bijzondere locaties onder bijzondere 
omstandigheden.  
 
Aan de lastenkant zien we, naast het achterblijven van de activiteitenlasten, minder uitgaven op de post 
beheerslasten. Dit wordt mede veroorzaakt door minder uren-inzet van zzp'ers in de ondersteunende taken.  

5.3  Eigen vermogen en bestemmingsreserve 
OPERA2DAY heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van € 5.223.  Dit is toegevoegd aan het vrij 
besteedbaar vermogen.  De reserve voor toekomstige projecten - € 251.385 - wordt aangehouden voor de 
producties die in 2022 e.v. zijn gepland.  
Met het opmaken van deze jaarrekening zijn de ontvangen meerjarensubsidies over de Kunstenplanperiode 
2017-2020 volledig verantwoord. Voor het Fonds Podiumkunsten voldoet OPERA2DAY aan de 
prestatieverplichting 2017-2020 zodat geen bestemmingsfonds uit de door FPK ontvangen gelden hoeft te 
worden gevormd. Met de Gemeente Den Haag zullen nader afspraken worden gemaakt over de afloop van 
de meerjaren-subsidie 2017-2020.  
 
De ratio’s over 2020 zijn goed, de current ratio  is 2,82 t.o.v. 1,61 (2019) en de solvabiliteit bedraagt 1,44 
t.o.v. 1,42 (2019). De stijging van de current ratio wordt veroorzaakt een daling in de kortlopende schulden 
door het ten gunste boeken van de verlies en winst van de FPK schuld. 
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6. Samenstelling van de raad van toezicht en de statutaire directie 
 
 

SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT EN STATUTAIRE 
DIRECTIE         

        

achternaam  voornaam m/v geb. jaar  functie  
datum 
aantreden  

datum 
aftreden  termijn 

                
Raad van Toezicht                
Driel van  Simon m 28-04-1947 voorzitter  13-09-2018  13-09-2021 1 
Lierop van  Irma v 23-03-1967 lid  13-09-2018 17-11-2020 2 
Marazzo Donald m 27-08-1974 lid  13-09-2018 13-09-2021 1 
Sevilmis - Kaya Fatma v 05-11-1969 lid 15-10-2019  15-10-2022 1 
Rodts Stefaan m 05-07-1977 lid 15-10-2019 15-10-2022 1 
Oostrom George m 01-05-1960 lid 15-10-2019 15-10-2022 1 
Horst ter Savannah v 04-08-1995 lid junior 15-10-2019 15-10-2021 1 
Statutaire directie                
Gubler Alice v 09-07-1974 alg. directeur  13-09-2018 n.v.t.   
Schvartzman Hernán m 16-01-1980 muz. directeur 13-09-2018 n.v.t.   
Veggel, van  Serge  m 07-04-1975 art. directeur  13-09-2018 n.v.t.   

        
Directie / Bestuursleden   
Alice Gubler, bestuursvoorzitter en algemeen directeur  
Serge van Veghel, bestuurslid en artistiek directeur  
Hernán Schvartzman, bestuurslid en muzikaal directeur 
 
Het bestuur is benoemd voor onbepaalde tijd met een gelijke bestuurlijke bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid. 
 
Nevenfuncties bestuur 
Hernán Schvartzman  Lid van de commissie muziek van het Amsterdams Fonds voor de Kunst 
 Lid van de commissie muziek en muziektheater van de  Amsterdamse 
 Kunstraad 
 Docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag  (Ensemble leading 
 Early Music) 
 
Alice Gubler  Bestuurslid Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag  
 lid Raad van Toezicht Zomerfestival Binnenhof 
 
Raad van Toezicht  
In 2020 is Irma van Lierop teruggetreden als lid van de Raad van Toezicht (RvT). De werving van een opvolger 
is op balansdatum nog niet afgerond.  
De RVT komt vier keer per jaar met de directie bijeen en bespreekt de belangrijkste punten in de 
bedrijfsvoering, de artistieke keuzes en vooral de risico’s en financiële stand van zaken rond de projecten. In 
de statuten is opgenomen dat een lid van de RvT wordt benoemd voor een termijn van drie jaar en 
aansluitend ten hoogste tweemaal herbenoembaar is.  
 
De RvT voert jaarlijks functioneringsgesprekken met de directieleden om zich te vergewissen van een goed 
uitgevoerd artistiek en financieel beleid. De RvT en de directie van OPERA2DAY volgen de principes van de 
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Governance Code Cultuur als instrument van goed bestuur en vertalen de negen principes van de code naar 
de praktijk.  
 
Nevenfuncties Raad van Toezicht 
Simon van Driel Voorzitter directie Omniversum 
 Voorzitter Raad van Advies Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen 
 Voorzitter Stichting Glaslokaal 
 Voorzitter Cie Borgstellingen en Garanties van het Waarborgfonds 
 Kinderopvang 
 Lid klankbordgroep Voorne-Putten Werkt 
 Lid Bestuur Anne Vondelingprijs 
 
Irma van Lierop Directeur van Islemunda, Podium van IJsselmonde, Rotterdam 
 Bestuurslid Stichting Rotterdamse Dakendagen, Rotterdam  
   
Donald Marazzo Hoofd afdeling Klassieke Zang van het Conservatorium  Amsterdam 
 
Fatma Kaya Relatiemanager bij stichting JOGG 
 Voorzitter van stichting Women at Work, Den Haag 
  
Stefaan Rodts CEO Accountant en belastingadvieskantoor PKF Wallast 
 Lid bestuur Stichting Miniatuurstad Madurodam, Den Haag 
 
George Oostrom Directeur bij von Reth Contra-Expertise, vestiging Rotterdam  
 Bestuurslid stichting NCP (NIVRE) 
 Bestuurslid Institute for Financial Crime (IFFC) 
 Vicevoorzitter verzekeringskamer IFFC  
  Bestuurslid Taptoe Delft  
 Redactielid Stichting Salvage 
 
Savannah ter Horst Master student International Public Management and Policy,  
 Erasmus Universiteit Rotterdam 
 Assistent adviseur bij Public Result, Den Haag  
 Student ambassadeur bij het DIA (Duitsland Instituut Amsterdam)  
 
 

7. De toekomst van OPERA2DAY  
 
Kijken we naar de volgende Kunstenplanperiode 2021 -2024 dan zien we ons blijvend geconfronteerd met 
de discrepantie tussen taakstelling, potentie en middelen. Hieronder hebben we de krachten en kansen, 
maar ook de risico’s en zwaktes van OPERA2DAY in beeld gebracht:  
 
Kansen en krachten 
 
Effecten van corona:  

• Door corona worden ook andere manieren van presentaties van producties interessanter en gaat de 
ontwikkeling daarvan sneller. OPERA2DAY is zeer geïnteresseerd in nieuwe vormen, ook digitaal, en 
kan hierin wellicht een rol in spelen binnen de operasector. 

• Door corona hebben we een aantal online-producten ontwikkeld. Dit willen we verder uitbouwen, 
want we zien het als een interessante manier om het publiek dichter bij ons te halen en te houden.  
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• Corona ten spijt konden we twee projecten verder ontwikkelen (Don Quichot en J.S. Bach-De 
Apocalyps), de uitvoering wordt op een later moment opgepakt.  

• Er zijn veel ideeën over hoe de artistieke zeggingskracht van de producties aangepast kunnen 
worden aan de huidige situatie. Corona kan en zal hierin ook gebruikt worden als inspiratie voor 
toekomstige projecten.  

• OPERA2DAY is altijd al geïnteresseerd geweest in het ontwikkelen van andere vormen voor opera, 
en in de huidige situatie kan dit gebruikt worden om alternatieve projecten te ontwikkelen die 
binnen de mogelijkheden passen.  

• Het lenige en zeer loyale team van zzp'ers die de organisatie om zich heen verzameld heeft zich 
zeker tijdens corona weer een sterke basis voor de organisatie getoond. De loyaliteit gaat beide 
kanten uit. Tijdens corona heeft de organisatie zo goed mogelijk geprobeerd om mensen aan het 
werk te houden en zijn uitgevallen voorstellingen (deels) gecompenseerd. Hierbij is de band tussen 
zzp'ers en de organisatie sterker geworden.  

 
Algemeen:  

• Dankzij de subsidietoezeggingen voor de komende 4 jaar kan de organisatie verstevigd worden en 
kan een aantal kernmedewerkers in dienst genomen worden.  

• De organisatie heeft in de afgelopen jaren een stevig netwerk van theaters opgebouwd die de 
jaarlijkse productie vast in hun programmering hebben opgenomen en OPERA2DAY graag als partner 
hebben. Hierdoor zien we dat we ook in coronatijden welkom zijn in de theaters zodra dit mogelijk is 
en dat ze bereid zijn om actief met ons mee te denken over de kansen en de beste manier om onze 
producties te presenteren.  

• De positionering van OPERA2DAY als innovatief en verrassend gezelschap met een kwalitatief 
hoogwaardig programma is in de afgelopen jaren versterkt. We concurreren niet met de BIS-
gezelschappen, maar vullen aan.  

• Het merk OPERA2DAY zit nog steeds in de lift. Er komt meer publiek specifiek naar onze 
voorstellingen, ook al zijn die inhoudelijk iedere keer anders. We zien een stijgende lijn in 
publieksbereik en persaandacht. 

• Subsidienten en fondsen zien ook de kansen die nieuwe (digitale) vormen bieden. Die willen we 
graag verder onderzoeken.  

• De gekozen richting voor de komende 4 jaar, namelijk om relevante verhalen vanuit verschillende 
gezichtspunten te vertellen, brengt vele mogelijkheden om de organisatie in toekomst nog sterker 
aan te passen aan de vraagstukken van ‘2day’. Hiermee komen ook nieuwe samenwerkingspartners 
in beeld.  

• De organisatie wist in de afgelopen jaren met creativiteit en inzet van minimale middelen een 
artistiek hoogwaardig product neer te zetten met een groot en breed bereik. Deze creativiteit en 
flexibiliteit helpt ook in de tijden van crisis om het beste uit de situatie te halen.  

• De organisatie is relatief klein en is gewend om zich aan te passen aan steeds andere voorwaarden 
voor een project.  

• OPERA2DAY heeft in 2020 geïnvesteerd in een nieuw CRM-systeem, waardoor het publiek beter 
bereikt en gebonden kan worden en ook eigen materiaal beter zichtbaar gemaakt kan worden.  

• Educatie en participatie zijn een vast onderdeel van onze tournee. We hebben daarin een vaste 
groep partners opgebouwd en kunnen op basis daarvan verder bouwen. Hiermee wordt ook nieuw 
publiek aangesproken dat later bij onze producties komt kijken.  

• Participatie biedt kans om inhoudelijk meer divers te worden en om andere doelgroepen te 
bereiken. Er is een grote interesse in deze programma’s. 
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Risico’s en Zwaktes 
 
Bedreigingen (extern):  
Effecten van corona:  

• Er komt in de komende jaar naar verwachting een overaanbod van grote producties die zijn 
uitgesteld door corona, waardoor tournees van grote producties van OPERA2DAY (in het 
vierjarenplan blockbuster-projecten genoemd) in gevaar kunnen komen. 

• Door corona zijn vele basis-aannames waar de sector tot nu toe mee werkte, en waarop OPERA2DAY 
haar vierjarenplan heeft gemaakt, weggevallen. Concreet betekent dat, dat samenwerkingen over 
een lange termijn - vooral voor grote producties (blockbuster-projecten, gebaseerd op grote 
bezoekersaantallen per productie) - weg zullen vallen, van vorm veranderen of dat partners 
(theaters en productiepartners) andere plannen gaan maken. Hiermee valt potentieel een deel van 
de basis voor de plannen voor de komende 4 jaar weg. Het is nog onzeker hoe zich dat zal 
ontwikkelen, ver vooruitkijken is immers in deze omstandigheden niet mogelijk.  

• OPERA2DAY werkt ver vooruit, wat in deze tijden van corona ook een bedreiging kan zijn, omdat niet 
helder is wat op middellange termijn zal gebeuren, terwijl de organisatie al in 2020 volop bezig moet 
zijn met projecten voor 2022 en 2023 om die op tijd af te hebben en passende artiesten te vinden.  

• Op korte termijn is er veel onzekerheid en kost het veel tijd en energie om alle betrokkenen bij ons 
gezelschap te motiveren en mentaal gezond te houden. Dit is vooral voelbaar bij mensen die niet 
direct bezig zijn met de core-activiteiten van de stichting, maar die desalniettemin heel belangrijk 
zijn (denk hierbij aan administratie, office management et cetera).  

• Buitenlandse partners haken af voor gezamenlijke producties of het overnemen van bestaande 
producties, omdat ze in eerste instantie hun eigen uitgestelde voorstellingen willen presenteren.  

• Er bestaat de angst dat minder publiek de weg naar de theaters zal vinden, waardoor grote en dure 
producties zoals die van OPERA2DAY minder mogelijk zullen zijn of de garanties vanuit de theaters 
niet meer hoog genoeg. Ze dekten al nooit de werkelijke kosten, maar met nog minder garantie 
wordt de bedreiging wel erg groot.  

 
Algemeen:  

• OPERA2DAY heeft op dit moment geen kantoor en opslagruimte, en de nu bekende optie pakt 
duurder uit dan begroot voor de komende 4 jaar.  

• We zullen ook in de toekomst moeten vragen om ondersteuning van private fondsen, waarbij we 
een verschuiving waarnemen. Fondsen steunen meer en meer maatschappelijke projecten en 
minder cultuur. Daarnaast willen fondsen ook niet structureel ondersteunen (verwachting: minder 
fondsen die de ‘gewone’ tournee steunen). 

• Private gelden (sponsors en vrienden): dit is tamelijk arbeidsintensief en zeker sponsoren zijn voor 
een kleine organisatie als de onze moeilijk te vinden. Een investering van de afgelopen jaren in 
verstevigde personele inzet hierin en diverse kennistrajecten leidden er niet toe dat deze geldstroom 
een wezenlijk fundament voor de organisatie kan betekenen. 

 
Zwaktes:  

• De artistieke wensen ontwikkelen zich en groeien mede door het succes van de organisatie, 
waardoor er altijd een spanning zal zijn tussen de financiele en organisatorische mogelijkheden en 
de artistieke wensen en dromen.  

• Met de participatieprogramma’s is het bereik van andere sociale segmenten en mensen met een 
andere culturele achtergrond nog te beperkt.  

• Al onze medewerkers en opdrachtnemers zijn begaan met opera en ze moeten zeer zelfstandig 
kunnen werken. Het team is relatief hoogopgeleid en heeft vaak een opera-achtergrond. De 
diversiteit op het vlak van personeel is nog relatief klein, ook al werken we er actief aan om dit te 
veranderen.  
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• De organisatie bouwt heel sterk op de verschillende individuele medewerkers en zzp'ers die meestal 
al meerdere jaren bij projecten van OPERA2DAY betrokken zijn en op de werkwijze van de 
organisatie zijn afgestemd. Processen zijn afhankelijk van de mensen en niet sterk geformaliseerd. 
Nieuwe mensen vinden en inwerken kost daarmee relatief veel tijd.  
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8. Jaarrekening  
8.1    Balans per 31 december 2020 (na resultaatbestemming)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVA 31-dec-20 31-dec-19

VASTE ACTIVA

Vaste activa 1 4.764 8.645

VLOTTENDE ACTIVA 

Debiteuren en overige vorderingen 2 28.697 27.740

Vooruitbetaalde bedragen producties 3 114.055 163.561

Overlopende activa 4 40.354 43.177

Liquide middelen 5 320.425 403.515

Totaal vlottende activa 503.531 637.993

Totaal Activa 508.295 646.638

PASSIVA 31-dec-20 31-dec-19

EIGEN VERMOGEN 6

Algemene reserve 133.306 128.083 

Bestemmingsreserve t.b.v. projecten 251.385 251.385

Totaal Eigen vermogen 384.691 379.468

LANGLOPENDE SCHULDEN 7

Vooruitontvangen FPK - -

KORTLOPENDE SCHULDEN 8

Crediteuren 73.065 18.770

Vooruitontvangen FPK - 80.150

Vooruitontvangen gelden 22.125 62.876

Overige schulden en overlopende passiva 28.414 105.374

Totaal kortlopende schulden 123.604 267.170

Totaal Passiva 508.295 646.638
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8.2    Functionele exploitatierekening 2020 
 

 

rekening begroot rekening
2020 2020 2019

€ € €
BATEN

Directe opbrengsten 

Publieksinkomsten binnenland
recette 30.834 165.326 56.633                   
uitkoop / garantie 163.356 178.500 203.512                 

Publieksinkomsten totaal 9 194.191                     343.826 260.145

Sponsorinkomsten -                               - -

Baten coproducties 294.015                     322.228 88.983                   
Overige inkomsten 36.251                        50.600 67.595                   

Overige directe inkomsten 10 330.266                     372.828 156.578

Totaal Directe Opbrengten 524.457                     716.654 416.722

Indirecte opbrengsten 

Diverse inkomsten 2.393                          0 11.672                   

Bijdragen particulieren 13.884                        20.000                     25.980                   
Bijdragen bedrijven 5.000                          13.500                     3.500                      
Bijdragen private fondsen 139.000                     165.000                   205.500                 
Bijdragen goede doelen
Overige private bijdragen

Overige bijdragen uit private middelen 11  157.884                     198.500 234.980

Totaal Eigen Inkomen 684.734                     915.154 663.375

Meerjarige subsidie Fonds Podiumkunsten 545.361 342.424 342.241
Meerjarige subsidie Gemeente Den Haag                       277.896 266.073                   270.854 
incidentele subsidie Gemeente Den Haag  - -                     30.000 
Overige bijdragen publieke middelen 14.000 20.000 19.000
Bijdragen uit private middelen

Totaal Publieke Subsidies en Bijdragen 12  837.257                     628.497 662.095

Totale Baten 1.521.991                 1.543.651 1.325.470

Inkomsten Quote
Eigen inkomsten quote (EIQ)
(eigen inkomsten: totaal baten)* 100 % 44,99% 59,29% 50,05%
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rekening begroot rekening
2020 2020 2019

€ € €
LASTEN

Beheerslasten
- personeel 13  140.562                     164.500                   145.327                 
- materieel 14  62.816                        58.930                     60.858                   

Totale Beheerslasten 203.378                     223.430 206.185                 

Activiteitenlasten
- personeel voorbereiding 189.753                     210.608 128.345                 
- personeel uitvoering 520.370                     732.065 334.929                 

sub personeel activiteiten 15  710.123                     942.673 463.274                 

- activiteitenlasten materieel voorbereiding 29.366                        51.951 29.816                   
- activiteitenlasten materieel uitvoering 240.110                     355.175 226.427                 

sub materiele lasten 16  269.475                     407.126 256.243                 

Marketing 17  102.483                     125.926 87.706                   
Educatie 18  64.251                        61.525 59.104                   

Lasten coproducties 19  167.059                     58.195                   

Totale Activiteitenlasten 1.313.390                 1.537.250 924.522                 

Totale Lasten 1.516.768                 1.760.680 1.130.707             

Saldo uit normale bedrijfsvoering 5.223                          -217.029 194.763                 

Rentebaten / rentelasten -                               -                             -                           

Exploitatieresultaat 5.223                          -217.029 194.763                 


