1

2

UIT HET NIEUWS OVER DE RAMP
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Stichting de Kleine Opera is in juli 2011 in
het leven geroepen om muziekdramatische (familie)voorstellingen met amateurs
en professionals te maken. Xandra Mizée,
de initiatiefneemster van de stichting, is in
de regio Kennemerland wijd en zijd bekend door haar producties waarbij zij haar
leerlingen laat samenwerken met professionals. Zij creëert met haar leerlingen,
begeleid door professionele musici, voorstellingen die klassieke muziek en voornamelijk opera voor een breed publiek toegankelijk maken.

zouden het bijzonder op prijs stellen indien u ook de Stichting wilt ondersteunen
met een gift. Vanwege de ANBI status
(Stichting de Kleine Opera, Aerdenhout)
van onze Stichting is uw donatie voor u
fiscaal gunstig. Neemt u dan alstublieft
contact op met onze voorzitter of
penningmeester
via
onze website
www.dekleineopera.nl.
Dit is de derde productie van Stichting De
Kleine Opera. Wij willen dit graag vervolgen met een productie in 2016. Daarvoor
hebben wij wel veel enthousiaste donateurs en sterke persoonlijke mecenassen
nodig. Direct schenken? Stort uw welkome
gift op bankrekening NL78 TRIO 0390 5215
07 t.n.v. De Kleine Opera, Haarlem en
vermeld s.v.p. uw emailadres.

Door de oprichting van Stichting de Kleine
Opera zullen deze producties nog professioneler kunnen worden aangepakt. In het
verleden heeft Xandra Mizée producties
als "Het meisje met de zwavelstokjes", "De
keizer en de nachtegaal" en "Vrouw Holle"
gemaakt. Deze voorstellingen zijn zonder
uitzondering een groot succes geweest.
Voorlopige hoogtepunten van de Stichting
waren de producties “Suor Angelica” van
Puccini in 2012, geheel in het Nederlands
gezongen, en “Dido en Aeneas” in 2013,
eveneens geheel in het Nederlands gezongen.

Wilt u eerst meer informatie? Schrijf dan
naar bestuur@dekleineopera.nl onder
vermelding van “doneren”.
MET DANK AAN:
Muziekschool Jaap Prinsen
www.muziekschool-bloemendaal.nl
Adventskerk Aerdenhout

Onze Stichting kan niet bestaan zonder de
hartelijke steun van onze donateurs! Wij

www.adventskerk.com
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OVER DEZE OPERA
Op vrijdag 13 januari 2012 zinkt het Cruiseschip ‘Costa Concordia’ voor de kust
van Italië. Het radiogesprek tussen kapitein Schettino, die zichzelf in een reddingssloep in veiligheid brengt en kustwachtcommandant De Falco, gaat via
YouTube de wereld over.
‘Vada a bordo, cazzo!’ schreeuwt De Falco.
‘Ik coördineer de reddingsactie vanuit mijn sloep,’ klinkt Schettino zwakjes.
Er hoefden alleen nog noten onder, en dan hád je al opera, dachten wij. En we
leken gelijk te krijgen toen we hoorden dat de rechtszaak rond Schettino zich,
wegens overweldigende belangstelling van pers en publiek, in een theater zou
afspelen, het Teatro Moderno.
Bij het schrijven van het libretto werden we menigmaal ingehaald door feiten
die aan het licht kwamen en die onze wildste fantasieën deden verbleken.
Waarom had kapitein Schettino het risico genomen zo dicht langs de kust te varen? Om indruk te maken op een dame, bedachten wij. Nog geen week later
kregen we via de media alle sappige details over een meegesmokkelde maîtresse te horen…
Maar theater moet de anekdotiek, hoe smakelijk ook, overstijgen. Het zinkende
schip is metafoor van het kapseizende Italië onder Berlusconi en toont in de
personen van de charismatische schelm Schettino en de plichtsgetrouwe en fatsoenlijke De Falco de universele strijd tussen de saaiheid van de rede en de verraderlijke charme van de overgave aan machismo en uiterlijk vertoon. Dát het
schip zal zinken, weet iedereen. Maar wat bezielde de kapitein en hoe denkt hij
nu over zichzelf? Bijna groter dan de vraag naar wie van de personages zal overleven, is de vraag: hoe kunnen de kapitein en de overlevenden leven met de wetenschap dat 32 mensen verdronken zijn?
Dat we gekozen hebben voor Italiaanse operamuziek behoeft geen uitleg: we
begonnen bij Caccini en kwamen via Monteverdi (de grondlegger van het operagenre) Rossini, Donizetti en Verdi, uiteindelijk bij Puccini, die gezien kan worden
als de laatste grote Italiaanse operacomponist. De opera is bedoeld voor amateurs van alle leeftijden, met een relatief groot aandeel voor het koor en vele
kleine koor-soli.
Xandra en Nicolien Mizee
Haarlem, mei 2015
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UITVOERENDEN
SOLISTEN
SCHETTINO
DE FALCO
RECHTER
MW FORMIDABEL
DOMINEE
MOLDAVICA
BURGEMEESTER
AANKLAGER
RECHTER 2
RECHTER 3
GRIFFIER
VERSLAGGEEFSTER
LAETITIA
ZAALWACHT
BODE
MW. HONDJE
MATROOS 1
MATROOS 2
VADER
KAPPER
KINDEREN

RAKKER

Cees Biere
Job Hubatka
Brigit de Klerk
Cilia Linssen
Wolf Ondracek
Stella Brüggen
Hans Kleipool
Jan Krimp
Roos Hogervorst—Krimp
Willem Bouwman
Janneke Blankevoort
Sibrechje Mulder
Violet Brüggen
Jan Wolters
Milan Faas
Anne Miek Bos-Labberté
Arend de Jonge
Erik Oosterbaan Martinius
Guus Willemsen
Allard Everts
Annabel Klungers
Florine Hoff
Eline Mensonides
Roos van der Baan
Melle Wessel
Zafra Elzinga
Fredo Bos

ENSEMBLE
KLARINET
VIOOL
CELLO
PIANO

Rudi van Hest
Melanie Broers
Maaike Roelofs
Paul Prenen

ARRANGEMENT
DECOR
KOSTUUMS
POSTERONTWERP
TECHNIEK
REGIE

Rudi van Hest
Paul Reintjes
Joke Knol
Anna Wijnands
Job Brüggen
Xandra Mizée
Minki Gyles
Stella Brüggen

DIRIGENTE

Xandra Mizée

SOPRANEN
Angelique van Deursen
Ilone van Bergem
Ria Groenendijk
Machteld Coppes- Cohen Stuart
Liesbeth Adelmeijer
Annelieke Winkelhuis
Cilia Linssen
Marieke van der Donk
Zafra Elzinga
Emma Kappeyne
ALTEN
Roeline Knottnerus
Stella Brüggen
Minki Gyles
Ineke Gerritsma
Anne Miek Bos-Labberté
Kiki Nelissen
Violet Brüggen
Simone de Roos
Marjolein Menalda
TENOREN
Allard Everts
Ben Coppes
Milan Faas
Leno Colijn
Erik Oosterbaan Martinius
Jurjen Iedema
Jan Wolters
Wolf Ondracek
BASSEN
Siemen Spinder
Barth Kappeyne
Hans Kleipool
Arend de Jonge
Arie Hoomans
Roald Jacobs
Fred de Waard
Guus Willemsen
Tuur Elzinga
Jan Soomer
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XANDRA MIZÉE

Musica, Vrouwtje van Stavoren, Vrouw Holle,
De Keizer en de nachtegaal, Het meisje met
de zwavelstokjes, Nicolaas en Sint Maarten.
Altijd heeft zij zelf de volledige directie.
zie ook: www.xandramizee.nl

CEES BIERE
Cees Biere, bariton
(geboren te Haarlem), werkte als
leraar Nederlands,
Frans en Informatiekunde in Haarlem.

Als heks met een levende uil in de voorstelling ’Dido en Aeneas’ van Purcell, door haar
in het Nederlands vertaald (2013).
Xandra Mizée werd geboren en getogen in
Haarlem. Zij studeerde zang bij Cora Canne
Meijer aan het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. Na deze opleiding tot mezzosopraan zong zij jaren als lid van het Operakoor
van de Nederlandse Opera in het Amsterdamse Muziektheater. In die periode trad ze
ook regelmatig zelf op in kleine ensembles of
in solowerken.

Na zijn solistisch
debuut in 1989 vervulde hij gedurende twintig jaar tal van
hoofdrollen bij de Opera- en Operettevereniging “Hulsbergen” in Haarlem en ook zong
hij gastrollen bij andere gezelschappen.
Meerdere keren verleende hij vocale bijdragen aan concerten o.a. in Oterleek, Medemblik, Hindeloopen en Workum.

Zeer moderne, avantgardistische muziek
zong zij met het 'Koor Nieuwe Muziek' onder
leiding van Huub Kerstens. Samen met Frank
Groothof speelde zij in de voorstellingen van
Don Giovanni en Koning Arthur. Ze begon
daar ook teksten te schrijven en werkte mee
aan het creëren van de CD's die Groothof
maakte van de opera’s Carmen en Boris
Godunov.

In 2014 vertolkte hij de rol van Tevje in de
musical Anatevka. Dit bracht hem op de
longlist voor een nominatie voor een Amateur Musical Award.
Het jaar daarna was hij te zien in de rol van
professor Henry Higgins in de musical My
Fair Lady.

Aan de Bloemendaalse Muziekschool werkt
zij nu al jaren als zangdocente. Voor het jubileum van de Bloemendaalse muziekschool
maakte ze een doorlopende voorstelling met
een verhaallijn, de Commedia Caprera, welke
werd uitgevoerd in het Openluchttheater
Caprera in Bloemendaal. Daarna volgden de
voorstellingen Dansen met Opa, Diabolo in
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JOB HUBATKA

Naast zijn werk als operazanger, soleert Job
Hubatka regelmatig in de bekende en minder
bekende oratoria. In maart en april was hij te
horen in de bewerking van de Mattheus Passie van Tango Extremo met Pearl Jozefszoon
en Jan Rot.

Job Hubatka, bariton, begon met
jazz-zang aan het
Koninklijk conservatorium in Den
Haag. Aan het
Sweelinck Conservatorium in Amsterdam studeerde hij af met klassiek zang. Job Hubatka vertolkte o.a. Mr.
Slender in Falstaff van Salieri, Dulcamara in
l’Elisir d’Amore van Donizetti en Pacuvio in La
Pietra del Paragone van Rossini. Met het ensemble Firma Continuo maakte hij de voorstelling Orfeus. Hij vertelt en bezingt het verhaal van Orfeus met muziek uit de vele opera’s op dit thema door de eeuwen heen. Met
pianist Joris van Loon maakte Job Hubatka
een voorstelling rond het verhaal van Don
Quichot. In moderne muziek soleerde in de
opera Alzheimer van Chiel Meijering en in
Jimmy van Edward Top (regie van Marcel
Sijm). In Dresden zong hij in Colourful Penis
van Maria de Alvear. Hij was te horen in
Diepvlees, een muziektheater van Huba de
Graaff met Marien Jongewaard. Ook werkte
hij mee aan A Dog’s Heart van Alexander
Raskalov bij De Nederlandse Opera. In de
Engelberg Express van Steven de Jong vertolkte hij Hannibal, terwijl hij met een echte
olifant danste. In het kader van het Voi-z festival in Zwolle zong hij een compositie van
Friso van Wijck (regie van Lotte de Beer). Job
Hubatka zong in de nieuwe opera Dora (verhaal Toon Tellegen, muziek René Veen) de
hoofdrol. In Becoming the System van Petra
Strahovnik vertolkte hij begin vorig jaar ook
de hoofdrol (beul).

zie ook: www.jobhubatka.nl

MELANIE BROERS
Melanie Broers
(1988)
speelt
sinds haar 4e jaar
viool. Zij is haar
vioolstudie
begonnen bij Coosje
Wijzenbeek
en
vervolgde
haar
studie bij Skye
Carman. In 2004
werd zij toegelaten tot de Vooropleiding van het
Conservatorium van Amsterdam bij Lex Korff
de Gidts. Haar Bachelor heeft zij bij Benzion
Shamir aan het Codarts Conservatorium in
Rotterdam afgerond. Op dit moment is zij
bezig met haar Master opleiding aan het
Conservatoire royal de Bruxelles bij Shirly
Laub. Melanie is actief in verschillende kamermuziek ensembles zoals het Flux duo,
een viool en harp duo met Joukeline Sizoo.
Naast kamermuziek was zij ook erg actief in
orkesten van het Conservatorium en de Nederlandse Orkest- en Ensemble- Academie
(NJO) waar zij in verschillende ensembles en
orkesten als concertmeester en aanvoerder
heeft gespeeld. Melanie is violiste bij het
kamerorkest Sinfonia Rotterdam en het Laurens Bachorkest. Zij remplaceert bij verschil8

lende orkesten zoals het Rotterdams Philharmonisch Orkest, Het Gelders Orkest en
het Nederlands Philharmonisch Orkest.

MAAIKE ROELOFS

RUDI VAN HEST
Rudi van Hest is
van huis uit een
professioneel
klarinettist en
allround musicus. In het werkende leven is
hij, naast docent
klarinet, vooral
bedenker, uitvoerder en producent van muziekvoorstellingen voor kinderen.

Tijdens haar studie op het conservatorium in
Amsterdam en Den Haag (bij Anner Bijlsma
en Godfried Hoogeveen) ontstond bij Maaike
Roelofs interesse voor zowel de barokcello
als voor de "moderne cello". Met het klassieke pianotrio Il Galante won ze de derde prijs
op het Van Wassenaerconcours voor ensembles oude en vroegklassieke muziek.
Zij speelt in Novaya Shira, een groep rondom
Shura Lipovsky, die traditionele joodse muziek ten gehore brengt. De groep beleefde
haar première in 2010 in het Amsterdamse
Concertgebouw.

Rudi speelde jarenlang bij het Ricciotti ensemble. Hij werkte mee aan operavoorstellingen voor het YO! Opera Festival en was als
klarinettist verbonden aan het Max Tak Filmorkest. Daar speelde hij in de succesvolle familievoorstellingen De Reis naar de Steppe
en De Reuzenkrokodil. Zo groeide zijn voorliefde voor het muziektheater.

Samen met de Zeeuwse kleinkunstenaar
Adrie Oosterling en haar zus Martha Roelofs
vormt zij het trio Lienen an Locht, een groep
die veel optreedt in Zeeuws Vlaanderen.
Maaike zingt en speelt cello. Het repertoire
van de groep omvat zowel liederen van
Liselore Gerritsen, Marlene Dietrich en Jacques Brel, als Zeeuwse ballades.

Met het Wervelwind Ensemble maakte hij
vervolgens de jeugdopera Jimmy en recent
de muziekvoorstelling SMAK!.
Op dit moment reist hij met Koperkwintet
KWIVR door Nederland als verteller en klarinettist in de interactieve muziekvoorstelling
voor kleuters: Praten met je oren dicht. Met
het eigen gezelschap Alle Hoeken van de
Kamermuziek speelt hij tevens in Woei!, de
tekstloze muziekvoorstelling voor 1 tot 4jarigen en hun ouders.

Sinds 2012 speelt ze bij Cellokwartet Julius
Klengel. Genoemd naar de Duitse romantische cellist-componist Klengel heeft het
kwartet een breed repertoire; van Bach tot
modern.

zie ook: www.rudivanhest.nl
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Naast haar concertpraktijk geeft Maaike Roelofs privéles in haar huis in Amsterdam, en is
zij als docent verbonden aan de Zeister Muziekschool.

Grosz. In 1979 brak hij zijn studie voor de
Prix d`excellence af om als theatermusicus te
gaan werken bij het legendarische Werktheater.

zie ook: www.maaikeroelofs.nl

Hij schreef en arrangeerde muziek voor theater, film en opera, o.a. voor muziektheatervoorstellingen van de Gebroeders
Flint, Wim Meeuwissen, José Hussaarts,
O`Mamaree en Frank Groothof, Fréderique
Spigt en drs. P; voor films van Marja Kok en J.
van Reijen en voor opera-voorstellingen van
het Combattimento Consort en Opera Trionfo. Met de cabaretière Kiki Heessels maakte hij cabaretprogramma’s waarin hij ook als
acteur optrad. Met Frank Groothof maakte
hij in 2008 een cd met zijn composities, op
teksten van Marjet Huiberts: De Dierenambulance. Samen met de zangeres Henriette
Schenk schreef Prenen programma’s over de
componisten Weill, Eisler, Britten en de dichter Tucholsky. In 2006 werd hij op het filmfestival in Utrecht genomineerd voor het
Gouden Kalf voor de beste filmmuziek.

PAUL PRENEN

Paul Prenen studeerde piano aan het Sweelinck Conservatorium bij Jan Wijn en Edith

Sinds 2004 is Paul Prenen
van Toonkunstkoor Amsterdam.

pianist

www.dekleineopera.nl

https://www.facebook.com/operacostaconcordia
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ramp en natuurlijk ook aan onze productie 'Costa Concordia'. De wijn is
licht, bijna iets mousserend zelfs en
drinkt, zeker als hij fijn gekoeld is, bijzonder prettig.
Vanwege de beperkte omvang zijn in
totaal maar 40 dozen van elk 6 flessen
beschikbaar.
Een exclusieve
fles dus!
Een doos kost
€40, één fles
€7,50 en is te
koop bij de uitgang. U steunt
er de stichting
mee!

Stichting De Kleine Opera heeft een
bijzondere partij 'Vinho Verde' op de
kop weten te tikken. Van oorsprong
een mooie Portugese wijn, is speciaal
voor ons omgelabeld naar een bijzondere fles om te herinneren aan de

Vanavond schittert Roos Hogervorst-Krimp als lid van de rechtbank op de planken
van de Philharmonie. En vanaf maandag weer bij FrankfortSluis Advocaten op kantoor! www.frankfortsluis.nl
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