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 Het is mooi omdat het geen verhaal is over goed en kwaad maar 

over onmacht en menselijk tekort. HO zet een actuele opera neer 

over de duistere driften die loskomen bij een grote liefde.

Anita Twaalfhoven Trouw      Blauwbaard _2013
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Missie

Holland Opera (HO) wil tot de ziel van haar jonge en diverse-

publiek doordringen met opera die ontroert en betovert, die 

toegankelijk en actueel is en maatschappelijk relevante onder-

werpen centraal stelt. De voorstellingen, waarin oude verhalen 

worden verbonden met de huidige tijd, dagen de bezoeker uit 

met geavanceerde composities en prikkelen tot kijken, luisteren 

en communiceren. Op die manier werkt HO aan een leefbare en 

harmonieuze wereld.

Hoofddoelstelling

Met een aanbod dat een divers publiek aanspreekt brengt HO 

nieuwe opera’s onder de aandacht bij jong en oud, Verdere 

ontwikkeling van jeugdopera en talentontwikkeling zijn voor 

HO essentieel. De diversiteit in het werk streeft HO na in cross-

overs van stijlen en combinaties met andere disciplines. 

Behalve vrije voorstellingen speelt het gezelschap een groot 

aantal besloten voorstellingen voor scholen. HO vindt deze 

schoolvoorstellingen van groot maatschappelijk belang, omdat 

daarmee kinderen worden bereikt die anders nooit een opera 

zouden bezoeken. HO slaat hiermee een brug tussen culturen 

en een brug tussen diverse sociale lagen. 

Kernactiviteiten

HO maakt opera voor kinderen vanaf 6 jaar en opera op 

locatie. Het gezelschap onderscheidt zich binnen het (jeugd)

muziektheater door het uitbrengen van volledig nieuwe, 

doorgecomponeerde opera zoals de klassieke operatraditie 

die kent, gezongen door klassiek geschoolde zangers, maar 

ingebed in het nu en gebruikmakend van cross-overs van alle 

hedendaagse stijlen. De kracht van HO is de constant hoge 

kwaliteit van de voorstellingen, die wordt weerspiegeld in het 

enthousiasme van publiek, pers en vakgenoten. 

HO brengt jaarlijks een grootschalige opera op een bijzondere 

locatie. Ook hier gaat het om nieuwe composities of bestaande 

opera’s in een nieuwe context. Deze locatieopera’s  bereiken 

naast operaliefhebbers nieuwe bezoekers die de drempel van 

het theater te hoog vinden en mensen die zich aangetrokken 

voelen tot avontuurlijke ervaringen. 

Ontwikkeling en dynamiek

Tot 2013 was de tendens: meer voorstellingen, meer inkom-

sten, meer publiek. Vanaf 2013 is de behoefte aan verdieping 

prominent. Niet meer, maar beter is het adagium. Keuzes 

voor producties, samenwerking, medewerkers, educatie en 

talentontwikkeling zijn aangescherpt. De e�  ciëntie is vergroot 

dankzij een geslaagd reprisemodel waarbij succesvolle kerst-

voorstellingen later op tournee gaan. 

De komende jaren zet HO deze lijn voort. HO blijft op het 

hoogste niveau nieuwe jeugdopera en opera op locatie maken 

en nieuwe opera’s creëren door opdrachten te verstrekken 
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voor composities en libretti. Het werk verdiept verder door 

samenwerking met bestaande partners en tal van nieuwe 

verbindingen.

Kennis over het specifi eke genre van jeugdopera wordt over-

gedragen aan de nieuwe generatie makers. Talentontwikkeling 

van musici was altijd al vanzelfsprekend voor HO. Nieuw is dat 

HO vanaf 2017 intensief inzet op de talentontwikkeling van 

jonge operamakers. HO heeft 2 jonge veelbelovende regisseurs 

en 2 choreografen gescout en enthousiast bevonden om een 

meerjarig traject met HO aan te gaan. 

HO ontwikkelt ook de komende jaren interactieve educatiepro-

jecten, zowel rondom de thema’s als de muzikale invulling van 

de voorstellingen die aansluiten bij ontwikkeling van 21eeeuwse 

vaardigheden.

 JongNBE

 The Day After 2015
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Artistieke uitgangspunten en ambitie

HO wil op het hoogste niveau jeugdopera en opera op locatie 

maken en werken aan nieuw repertoire, voorstellingen opnieuw 

uitbrengen en waar mogelijk actualiseren, verbeteren en meer 

en nieuw publiek bereiken.

HO wil de reikwijdte en de impact van haar producties vergroten 

door samen te werken met dans-, opera- en mimegezelschap-

pen. Eerdere jaren werd gewerkt met voor de gelegenheid 

samengestelde ensembles, de komende periode gaat HO de 

verbinding aan met partners zoals het Residentie Orkest en het 

Nederlands Blazers Ensemble(NBE) en met de jonge talenten 

van het Amersfoorts Jeugd Orkest om hiermee de muzikale 

kwaliteit van de producties te versterken.

Signatuur

Holland Opera kenmerkt zich door de cross-over van muziek-

stijlen, het doorgecomponeerde karakter van meestal nieuwe 

muziek, aandacht voor de muzikale weergave en de vaak inno-

vatieve vormgeving.

De artistieke spil vormen regisseur Joke Hoolboom en diri-

gent en zanger Niek Idelenburg, decorbouwer Douwe Hibma, 

geluidsontwerpers Paul Jeukendrup en Tom Gelissen en lich-

tontwerper Maarten Warmerdam. Komende jaren wordt dit 

team uitgebreid met 4 jonge makers.

De libretti worden geschreven door schrijvers met een goede 

pen voor de verdichting die een libretto nodig heeft. Zo bestaat 

een tekst voor een toneelvoorstelling van een uur uit ongeveer 

60 pagina’s en telt een libretto meestal niet meer dan 20 

pagina’s. Muziek heeft meer tijd nodig en zegt vaak meer dan 

woorden.

Inhoudelijke keuzes

Actuele opera’s worden ontwikkeld vanuit jeugdliteratuur, klas-

siek repertoire en klassieke mythologie. Oude verhalen met een 

bewezen kracht en rijke inhoud liggen aan de basis, met actuele 

thema’s die aan het denken zetten: volwassen worden, keuzes 

maken, de druk van de (social)media, invloed van de massa op 

het individu en de onmacht die daarmee gepaard gaat.

In de komende jaren wil HO compositieopdrachten geven aan 

of werk uitvoeren van Willem Jeths, Richard Ayres, Steven 

Kamperman, Chiel Meijering, Jonathan Dove en Oene van 

Geel. Allen zijn beproefde componisten voor de zangstem. Ze 

kenmerken zich door een eigen idioom, in verschillende com-

binaties van muziekstijlen, van klassiek tot pop, rock, jazz en 

wereldmuziek.

Lastig genre, jeugdopera. Zingen met geschoolde stem 

over grote drama’s – krijg je kinderen daarmee zomaar om 

voor de ultieme mengvorm van theater, zang en instru-

mentale muziek? De onder ideeën zwaar doorbuigende 

productie van Hansel und Gretel bij de Nationale Opera be-

wijst hoe moeilijk dat is. Maar het kleine HO – sinds 2010 in 

Amersfoort gevestigd als het eerste echte jeugdoperahuis 

in Europa – heeft er zijn specialiteit van gemaakt en snijdt 

in het swingende Roodhapje opnieuw de wetten van het 

genre slim toe op wat kinderen aanspreekt.

Mischa Spel  NRC  

2. ARTISTIEKE 
UITGANGSPUNTEN, SIGNATUUR 
EN ACTIVITEITEN 2017-2020
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OVERZICHT PRODUCTIES 2017
ROODHAPJE | REPRISE 

Muziek: Steven Kamperman

Libretto/regie: Joke Hoolboom

Concept

Met Roodhapje onderzoekt HO de angst voor het volwassen 

worden en de eenzaamheid van de vreemdeling. 

Via hun smartphones verwerken kinderen een eenzijdig 

menu van beeld en muziek als dagelijks brood. In het zeer 

goed ontvangen Roodhapje (2015) prikkelt HO de fantasie 

van kinderen met live muziek, georganiseerde omgevingsge-

luiden, het doorbreken van de vierde wand en de interventies 

van de mobiele telefoon.

Muziek

Steven Kampermans composities zijn vaak gebaseerd op 

volksmuziek met zowel Oosterse als Westerse wortels. In 

zijn eerste opera Roodhapje creëerde Kamperman spanning 

tussen Roodkapje en de wolf. Zijn volksmuziek verklankt het 

milieu waar Roodkapje uit voortkomt en schuurt aan tegen 

de blues van de wolf, de loner uit het woud.

Werkwijze

Voorjaar 2016 wordt marketingmateriaal aangeleverd aan 

de theaters voor de tournee, september start de marketing-

campagne. Start repetities december 2016. De voorstelling 

wordt tijdens de kerstvakantie in eigen huis gespeeld en 

aansluitend door het hele land. 

Verkoop | speelplan | doelgroep

Roodhapje(6+) wordt verkocht door Theaterbureau Slot en 

speelt in 2017 ruim 50 voorstellingen door het hele land in 

(middel)grote zalen.

Voor kinderen leuk en spannend

Voor volwassenen muzikaal een genoegen

Rosa de Vries | publieksenquête Roodhapje
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Holland Opera heeft het weer gedaan! Vorig jaar scoorde het gezelschap 

uit Amersfoort vijf sterren voor de Blauwbaard bij Fort Rijnauwen. Nu ver-

dient de club rond regisseur Joke Hoolboom en dirigent Niek Idelenburg 

opnieuw vijf sterren voor een overrompelend mooie Orfeo.

Theaterkrant      _2014 
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ORFEO UNDERGROUND | REPRISE 
FESTIVAL ÅRHUS, DENEMARKEN

Muziek: Monteverdi en dj Qbical

Regie: Joke Hoolboom

Co-regie: Ralph Kooijman

Choreografi e: Jack Timmermans

i.s.m.amateurkoor uit Århus

Concept

Met Orfeo Underground heeft HO een community opera ge-

maakt. Een bewerking van de Orfeo van Monteverdi, waarin 

niet alleen de deelname van een amateurkoor een belangrijk 

onderdeel is, maar waar ook een participerende rol voor het 

publiek is weggelegd. Zij zijn als gasten op het huwelijksfeest 

van Orfeo en Euridice onderdeel van de scene. 

Werkwijze

HO is uitgenodigd door het festival Århus om deze opera in 

het voorjaar van 2017 te spelen. Een maand daaraan vooraf-

gaand zullen de regisseurs naar Århus reizen om te werken 

met het door de artistieke leiding van het festival geselec-

teerde amateurkoor en zal de keuze voor de parkeergarage 

worden gemaakt. 

Verkoop | speelplan | doelgroep

HO is uitgenodigd om 2 voorstellingen te spelen voor

een divers publiek. 

Fantastisch met het geluid via de koptelefoon, de moderne muziek 

samen met de muziek van Monteverdi. Het gebruik van de hele

garage, de kostuums, de prachtige stemmen! 

A. Koeman, publieksenquête
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 Spectaculaire opera STYX maakt opera springlevend

 Trouw_2007 
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STYX | LOCATIE

Muziek: Chiel Meijering

Libretto: Imme Dros

Regie: Joke Hoolboom

Co-regie: Bram Jansen

Choreografi e: Ryan Djojokarso

i.s.m. DOX en jongNBE

STYX verhaalt over het leven en de dood van de rechtlijnige 

Antigone. Een leven vol gruwelijke verhalen, over idealen en 

de o� ers die je bereid bent te brengen. Maar STYX gaat ook 

over Chairon, de veerman die de rivier naar het dodenrijk be-

waakt en de overledenen alleen laat oversteken als ze goed 

betalen. Ondanks zijn vreemde beroep heeft Chairon steeds 

zijn aanstekelijke gevoel voor humor bewaard en is hij altijd in 

voor een goed verhaal.

In STYX staat het maken van keuzes en het respecteren van 

grenzen centraal: Iedere dag worden wij via de media gecon-

fronteerd met dramatische keuzes. De keuze van Rusland 

om Syrië te bombarderen om Assad bij te staan tegen IS. De 

keuze van Amerika om wapens te leveren aan de rebellen die 

vechten tegen zowel IS als Assad. De keuze van IS om zich te 

verschansen tussen het volk. De keuze van de internationale 

gemeenschap om zich voor de één dan wel tegen de ander 

uit te spreken. 

Ieder vecht vanuit zijn gelijk en daarmee wordt degene die 

het niet met hem eens is automatisch de vijand. Maar wat is 

een vijand? Wij kunnen ons niet voorstellen dat je je geliefde, 

je broer of je ouders niet mag begraven als ze bij het andere 

kamp horen. Antigone mocht haar broer niet begraven.

Antigone kiest voor de moraal, de ongeschreven wetten van 

de Goden tegenover de pragmatische wetten van de mens. 

Zij mag haar broer niet begraven vanwege een door de mens 

geschreven wet. Kunnen wij als theatermakers iets meege-

ven van troost? Of in ieder geval de dialoog aanzwengelen?

Muziek

De muziek van Meijering beweegt tussen pop en klassiek, 

met stuwende ritmes en pakkende melodieën. De machtige 

wal van Fort Rijnauwen vormt het allesbepalende decor, als 

de onneembare dodenrivier de Styx. Meijering schreef de 

compositie oorspronkelijk voor de koperblazers van de Vol-

harding, speciaal voor het jongNBE arrangeert hij zijn muziek 

voor een combinatie van hout- en koperblazers.

Regieconcept

In 2007 bracht HO STYX in een verlaten fabriek, de opera 

wordt nu doorontwikkeld op Fort Rijnauwen. Dit fort, gebouwd 

om ons te beschermen tegen een vijand, geeft door zijn vroe-

gere functie een verdieping aan het stuk. Op deze plek, waar 

executies zijn uitgevoerd en een jaarlijkse dodenherdenking 

plaats vindt, steekt de tegenstelling tussen de schoonheid van 

de natuur schril af tegen de gesloten wal van het fort. 

De dansers van DOX verbeelden de doden in de onderwereld, 

die Antigone niet kan betreden omdat ze zonder vaargeld is 

begraven. Haar ziel is gedoemd voor eeuwig te blijven zwer-

ven langs de oever van de Styx.

Ik vind het een uitdaging om tijdens een creatieproces 

waarbij meerdere disciplines betrokken zijn, naar moge-

lijkheden te zoeken waarbij ik mijn eigen dansopvatting 

binnen een vaststaande partituur en regieconcept kan 

inbrengen en deze van toegevoegde waarde te laten zijn.

 Ryan Djojokarso

Werkwijze

6 maanden voorafgaand aan de repetities wordt een plan 

van aanpak door de coproducenten besproken. Repetities 

vinden plaats vanaf 6 weken voorafgaand aan de première in 

de eigen locaties en vanaf de 5de week wordt er gezamenlijk 

gerepeteerd. Één dag in de week werkt de choreograaf met 

de zangers en werken de regisseurs met de dansers. 

Verkoop | speelplan | doelgroep

14 voorstellingen gedurende 4 weken voor een divers 

publiek. HO heeft een eigen ticketsysteem en verzorgt de 

verkoop. De coproducenten zetten hun marketing in om de 

opera te promoten. 

Voorafgaand aan de voorstellingen organiseren de coprodu-

centen een voorprogramma en inleidingen.
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KLEINE ZEEMEERMIN | REPRISE 2019 

Muziek: Oene van Geel

Libretto n.a.v. Andersen: Joke Hoolboom

Regie: Maren Bjørseth

Choreografi e:Jenia Kasatkina

i.s.m. De Stilte | Opera Zuid

Opera is een andere kunstvorm met andere werkwijzen, 

tradities, beperkingen, mogelijkheden en middelen. Ik 

verheug me erop om mijn tanden erin te zetten. Ook vind 

ik het prettig om niet op te grote schaal te beginnen. Dat 

wil ik uitzoeken en Holland Opera lijkt me perfect hiervoor. 

Hopelijk kunnen we de komende jaren elkaar iets bieden 

wat ons allebei verder brengt. 

Maren Bjørseth

Concept 

Een dansopera over de drang om te veranderen; de kleine zee-

meermin geeft haar stem, haar vissenstaart, haar familie op uit 

liefde voor een man met benen, een stem, een eigen wereld. 

Dit wordt de eerste jeugdopera waarbij de rol van de dans 

volstrekt gelijkwaardig is aan die van de zang. Dit betekent 

dat er ruimte in het libretto moet komen voor de muziek om 

te kunnen reageren in beweging. Zo krijg je een dialoog op 

verschillende niveaus: in tekst, in muziek en in beweging. 

Werkwijze

Najaar 2016 is er overleg tussen de makers en wordt de op-

zet van het libretto besproken. Winter 2016-2017 wordt het 

libretto geschreven. 

Bij eerdere libretti (zoals 4 Musketiers) had ik duidelijk 

momenten voor de componist beschreven waarin hij een 

instrumentaal  stuk kon schrijven (om op te schermen 

bijv.). Niet bij elke componist is dit nodig (Jonathan Dove 

nam die ruimte zelf), maar het wordt door de meeste 

componisten zeer gewaardeerd.  

Joke Hoolboom

Het artistiek team bespreekt het libretto met de componist 

en vervolgens past de librettist het werk aan. Dan gaat de 

componist aan het werk en stuurt na een maand het eerste 

gedeelte naar het team, inclusief een mp3 midifi le. Daarna 

koppelen deze hun bevindingen terug, ontvangen een nieu-

we versie etc. Net zolang (binnen een duidelijk tijdspad) tot 

de partituur klaar is.

Vervolgens maakt de componist partijen voor de musici 

en een piano-uittreksel voor de zangers. Een maand voor 

de regierepetities beginnen, kunnen de zangers de muziek 

instuderen. De repetities worden begeleid door een repetitor 

en nog niet door het ensemble. De eerste dagen wordt er niet 

op de vloer gestaan. De zangers moeten hun partijen echt 

beheersen voordat ze aan de slag kunnen met de opbouw 

van hun rol. 

Verkoop | speelplan | doelgroep 

Zeemeermin(6+) komt uit als kerstvoorstelling in de Vee-

rensmederij en speelt 20 keer. In het voorjaar van 2019 gaat 

de opera op tournee, de verkoop hiervan start in 2018. HO 

verwacht 50 voorstellingen goed gespreid in het land te 

spelen.
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2018
UITVINDERS!
MILITAIR MUSEUM | REPRISE 2020

Muziek: Prokofi ev

Libretto: Carel Alphenaar

Regie: Bram Jansen 

Choreografi e: Rayan Djojokarso

i.s.m. Het Militair Museum

HO gaat aan de slag met de belangrijkste uitvinding van dit 

moment: een motor die werkt op water. Drie jongens staan 

voor een dilemma: dient hun uitvinding de mensheid of 

zwichten zij voor het grote geld van de wapenindustrie?

Graag wil ik opera maken voor een jeugdig publiek, vanuit 

dezelfde fascinatie die ik voelde tijdens het maken van 

mijn eerste schoolwerkstuk; wat is opera eigenlijk en 

waarom besloot men om toneelstukken te gaan zingen? 

Ik wil het jeugdige publiek meenemen in mijn zoektocht 

naar wat opera is; van de eerste kennismaking met de 

‘bijzondere manier’ van zingen tot de ontdekking van 

een lange traditie van verhalen vertellen. Een traditie die 

culmineert in het moment waarop wij, de spelers en het 

publiek, samenkomen.

Bram Jansen

Muziek

De beeldende componist Prokofi ev leefde in dezelfde tijd 

als de gebroeders Wright. De uitvinders van de propeller en 

de eerste mensen die meer dan 12 seconden vlogen. Een 

spannende tijd, waarin de strijd tussen ‘het vliegtuig’ en de 

zeppelin nog moest losbarsten. Muziek van Prokofi ev ken-

merkt zich door zijn tijdloosheid en grote theatraliteit waarop 

goed een spannende jeugdopera te baseren is. Het libretto 

volgt de muziek, niet andersom.

Concept

Uitvinden is voor kinderen een van de favoriete onderwer-

pen voor spreekbeurten. Een onderwerp dat letterlijk tot de 

verbeelding spreekt. Halen (vooral) jongens niet de radio uit 

elkaar om te zien hoe het werkt en is vliegen niet al een hot 

item vanaf de tijd van Leonardo Da Vinci? 

Tegelijkertijd worden veel uitvinders/wetenschappers 

fi nancieel ondersteund door het ministerie van Defensie 

(voorheen het ministerie van Oorlog) en worden uitvindingen 

vaak gebruikt voor een ander doel dan waarvoor ze ontwik-

keld zijn. De uitvinder zit vaak in een spagaat.

Nobel heeft zich zijn leven lang schuldig gevoeld dat hij de 

grondlegger was van dynamiet, waarmee veel mensenlevens 

vernietigd zijn. 

Werkwijze

Speciaal voor deze opera gaat HO een verbinding aan met 

het Militair Museum. Educatie is belangrijk voor beide 

partijen en naast de voorstelling krijgen de leerlingen een 

rondleiding in het museum en een gecombineerd lespakket. 

Lessen over historie, dienstplicht, materieel, wetenschap en 

de afschrikwekkende kracht van een (professioneel) leger 

worden gecombineerd met muziekonderwijs en zelf zingen.

Verkoop | speelplan | doelgroep 

20 voorstellingen(8+) in het museum aansluitend op tour 

door Nederland. De verkoop start voorjaar 2017 door thea-

terbureau Slot; verwacht aantal voorstellingen 50. Uitvinders 

gaat in 2020 in reprise.
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 fraai gemonteerde buitenopera valt zo naadloos samen met

  het landschap dat je twijfelt of de vogels spontaan meezin 

 gen of door de speakers klinken.

 Volkskrant               The Day After_2015
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LIFE IS A DREAM
WERKSPOORKATHEDRAAL

Compositie: Jonathan Dove

Libretto: Alasdair Middleton

Regie: Joke Hoolboom

Co-regie: Ralph Kooijman

Choreografi e: Jenia Kasatkina 

i.s.m. 3 amateur koren

Gebaseerd op het gedicht van Pedro Caleron de la Barca: 

een fi losofi sche verhandeling over de onmacht van de mens 

en het mysterie van het leven. Door Dove gecomponeerd in 

opdracht van Birmingham Opera Company (2012) als com-

munity opera.

Muziek

Dove is internationaal bekend als componist en heeft een 

groot aantal opera’s op zijn naam. Hij schrijft muziek met 

maatschappelijke relevantie, niet alleen door de keuze van 

zijn onderwerpen, maar ook door te schrijven voor een cast 

van professionals en amateurs. Zijn muziek voor zangstem-

men  is ongeëvenaard en hij weet de verschillende stemtypes 

optimaal te gebruiken, zonder dat het ooit geforceerd aan-

doet. Geen hoge noten om de hoge noten, maar prachtige 

melodielijnen, goed georkestreerd. Zijn muziek raakt je en 

heeft humor.

Birmingham

Een belangrijke schakel binnen dit proces vormt de Birming-

ham Opera Company.  Zij maken al jaren onder de bevlogen 

leiding van regisseur Graham Vick community opera. Najaar 

2013 werkten regisseurs Hoolboom en Kooijman onder 

leiding van regisseur Richard Willacy en dirigent John Laird 

met een grote groep amateurs en ondervonden hoe zij bin-

nen korte tijd ruim 100 amateurzangers naar een behoorlijk 

muzikaal en spelmatig niveau tilden. Deze kennis en ervaring 

neemt HO mee naar Nederland.

Werkwijze

Het project wordt met meerdere amateurkoren uitgevoerd. De 

deelnemers hebben meestal een baan in een andere sector. 

Bovendien levert het werken met 3 koren een groter draagvlak 

op binnen de gemeenschap. In het voorjaar/zomer van 2017 

zal dirigent Idelenburg actief op zoek gaan naar deze koren, 

aangezien hun repetitieperiode al januari 2018 begint. 

Verkoop | speelplan | doelgroep 

14 voorstellingen gedurende 3 weken voor een divers publiek. 

HO doet de verkoop, de amateurkoren zetten hun marketing 

in om de opera te promoten. 
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SLOPIE | TOUR

Muziek: Chiel Meijering

Libretto: Joke van Leeuwen

Regie: Joke Hoolboom

i.s.m. Blauwe Uur

Concept

In het educatieproject Muziek Xpress mochten leerlingen 

een boek kiezen dat zij geschikt achtten voor een opera. Eén 

klas koos unaniem Slopie van Joke van Leeuwen, over de zin 

en onzin van tv-spelletjes, prestatiedruk en de macht van de 

(social)media. 

Uitwerking

Slopie vertelt het verhaal van een meisje dat dolgraag op 

televisie wil komen en een sou�  eur(voorzegger) die zijn the-

ater kwijt is; de vader van Slopie heeft het ‘gesloopt’. De twee 

gaan een geheim verbond aan, zij geeft hem onderdak en 

hij helpt haar op school; hij zegt haar voor. Een strijd, waarin 

ware vriendschap wordt onderzocht. Wat is er belangrijker, 

een moment van fame op tv, de hoeveelheid likes op face-

book of een echte arm om je heen. 

Deze productie speelt op 2 locaties: het huis waar Slopie 

woont en waar de aanwezige huisraad bestaat uit gerecycled 

afval, en een hypermoderne televisiestudio. In deze studio, 

waarin het theaterpubliek de rol van ‘publiek’ speelt komt 

tijdens een absurde show de boel tot ontplo�  ng.

Innovatie

Slopie wordt een multimedia opera waarbij live-beeld door-

sneden wordt met gefi lmde en geanimeerde (door Blauwe 

Uur getekende) fragmenten, dit alles gebeurt live op het 

toneel. 

Werkwijze

In 2017 wordt het libretto in overleg met componist en 

regisseur geschreven, aansluitend gaat de componist aan 

het werk. Meijering laat zich inspireren door de situaties 

in het verhaal en zal een grote verscheidenheid aan korte 

composities in diverse stijlen componeren. In overleg met 

regisseur, dramaturg en componist wordt vervolgens beslo-

ten welke fragmenten de basis vormen voor de uiteindelijke 

compositie.  Zanger Niek Idelenburg laat de e� ecten van de 

verschillende composities voor dezelfde scenes horen en zo 

wordt langzaam toegewerkt naar de defi nitieve compositie.

HO werkte al eerder op deze bijzondere manier met Meijering 

(o.a. STYX, Blauwbaard). 

Verkoop | speelplan | doelgroep 

Slopie(7+) speelt in het grote-zalen-circuit en wordt verkocht 

door Theaterbureau Slot. Verwacht aantal voorstellingen 30.
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2019
RUIMTEVLUCHT(7+)  | REPRISE 2020

Muziek: Martin Franke

Regie en concept: Elien van den Hoek & Gienke Deuten

i.s.m. Het Houten Huis

Een moderne ark van Noach vertrekt naar een beter leven 

in de toekomst. De selectie is streng, alleen het beste van 

het beste mag aan boord. Een voorstelling vol muziek, fysiek 

spel en beeldende poëzie over onze absurde binnenwereld. 

Met jeugdtheatergezelschap Het Houten Huis (HHH) wil HO 

al werkend tot een compositie komen in plaats van hiërar-

chisch met een componist die een partituur aanlevert. Het 

werken met HHH sluit aan bij de meer bewegingsgerichte 

vorm waar HO de komende jaren voor kiest.

Met HO gaan we opzoek naar een ‘nieuw geluid’. Regis-

seurs en Martin Franke zullen in co-creatie met zanger 

Niek Idelenburg en Joke Hoolboom als muziekdrama-

turg, op zoek gaan naar een vernieuwende mix van 

muziek en zang. 

Het wordt een opera in een absurd jasje: zo zullen we 

nauwelijks tekst gebruiken: er zal grotendeels gezongen 

worden in klanken en ‘jebbertaal’. Compositie en libret-

to zullen grotendeels gecreëerd worden ‘op de vloer’, 

tijdens improvisaties met de spelers.

Elien van den Hoek

OLDENBARNEVELT | LOCATIE

Muziek: Willem Jeths

Libretto: Pieter van de Waterbeemd

Regie: Joke Hoolboom

Choreografi e: n.t.b.

i.s.m. het Residentie Orkest 

Het is een roerige tijd. Overal zijn godsdiensttwisten. 

Door heel Europa bewegen zich vluchtelingen. Sommigen 

vluchten uit economische overwegingen; anderen omdat 

ze bang zijn voor oorlog of religieuze intolerantie. Er zijn 

gebieden waar de bevolking naar de wapens grijpt om 

revolutie te ontketenen en zich af te scheiden van het 

bevoegde gezag. Er wordt een verhitte discussie gevoerd 

over de scheiding van kerk en staat. Het is een turbulente 

tijd in Europa: het is de tweede helft van de 16de eeuw.

In 2019 is het 400 jaar geleden dat raadspensionaris en 

founder van onze rechtstaat Johan van Oldenbarnevelt 

werd geëxecuteerd na een politiek proces. Een actuele 

vertelling over machtswellust, ontheemd zijn en volks-

verschuivingen.

De overtuigende productie The Day After toont aan 

dat HO tot bijzondere locatie-voorstellingen in staat is 

en Het Residentie Orkest wil serieus een samenwerking 

met hen aan gaan. Een nieuw te maken opera rond 

van Oldenbarnevelt biedt daarvoor mogelijkheden, 

ook vanwege de historische Haagse verbinding.

Roland Kieft, directeur Residentie Orkest
DE KREKEL(6+) | REPRISE 2021

Muziek: Richard Ayres

Libretto: Toon Tellegen

Regie: Maren Bjørseth

Choreografi e: Rayan Djojokarso

i.s.m. Opera Zuid en het jongNBE

Een krekel met een depressie, een olifant met een obsessie 

en 6 andere menselijke dierenfi guren komen op in een 

dansante nieuwe enscenering van Richard Ayres’ opera. 
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2020
L’ENFANT ET LES SORTILÈGES (6+)
EIGEN HUIS

Muziek: Ravel

Libretto: Carel Alphenaar

Regie: Bram Jansen

Choreografi e en dans: Jenia Kasatkina

i.s.m. 2 amateurkoren en het Amersfoorts JeugdOrkest

Combinatie van muziekstijlen op een poëtische tekst van 

Alphenaar. De blik van een oude man op zijn jeugd vormt de 

spil van deze versie. De jongeren en kinderen die het koor 

en orkest vormen verbeelden zijn angsten, herinneringen 

en verlangens in een decor van het ‘internet der dingen’.

MIDSUMMERNIGHTMARE | LOCATIE

Muziek: Henry Purcell/Steven Kamperman

Regie: Joke Hoolboom

Choreografi e: Ryan Djojokarso

i.s.m. MUSA 

Niets is wat het lijkt en de mens is niet te vertrouwen. 

Purcell, de ‘pop’componist van de 17de eeuw wordt ge-

combineerd met de rockende 21steeeuwse Kamperman, 

een ideale kennismaking voor jongeren met opera en het 

meest soap-achtige werk van Shakespeare.
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3. PLAATS IN HET VELD 
Pluriformiteit

HO onderscheidt zich door op structurele basis doorgecom-

poneerde nieuwe opera voor de jeugd en opera op locatie te 

maken. Voor beide genres wordt nieuwe muziek gecomponeerd 

of bestaande opera in een actuele context gepresenteerd. 

Toegevoegde waarde

Deze expertise leidt ertoe dat HO regelmatig wordt benaderd 

door andere makers, organisaties en disciplines met het verzoek 

om samen te werken. Dit leidt tot verrassende verbindingen en 

onverwachte synergiën.

Het publiek laat middels publieksenquêtes weten dat HO weet 

te verrassen met zijn multidisciplinaire producties. Dit ervaart 

men als een bijzondere beleving en men is bereid daarvoor te 

reizen. Ook bij de jeugdopera’s zoekt HO steeds naar nieuwe 

wegen door de wisselende cross-overs in de muziek en de ac-

tuele onderwerpen, maar ook door de innovatieve vormgeving.

HO voedt jong publiek en jonge talenten op tot volwassen pu-

bliek, makers en spelers en zorgt hiermee voor de noodzakelijke 

doorstroming.

Positie binnen het veld

Er wordt veel (jeugd)muziektheater gemaakt in Nederland, 

het gaat hier veelal om theater met enige vorm van muziek en 

zelden om doorgecomponeerd werk zoals HO dat brengt. Het 

programmeren van HO is voor theaters en steunpunten voor 

kunsteducatie een bewuste keuze om daarmee jeugdopera in 

het aanbod te hebben.

Positie binnen Amersfoort en de regio

Dit is waarom we in Amersfoort trots zijn op HO. Hoge kwa-

liteit muziek, spel en dans, een gezelschap dat haar talent 

en creativiteit tot het uiterste benut om bijzondere voor-

stellingen te brengen. Daarbij gaat ze vaak op reis vanuit 

haar mooie thuisbasis in Amersfoort; de wijde wereld in.

Lucas Bolsius, burgemeester Amersfoort

HO heeft de rol van aanjager in het culturele hart van de Wa-

genwerkplaats. Op dit NS-terrein in Amersfoort staat ons eigen 

huis, de Veerensmederij. Daar zijn theater, repetitieruimte en 

kantoor verenigd. HO draagt bij aan een hechtere samenle-

ving, niet alleen door het spelen van voorstellingen, maar ook 

door actieve participatie van de bevolking. Zo werkt HO via 

educatietrajecten als de Muziek Xpress samen met scholen, 

nemen kinderkoren en jeugddans deel aan de kerstproducties 

en werken amateurkoren en orkesten mee aan de opera’s op 

locatie. Ruim 70 vrijwilligers vormen een hechte achterban van 

HO, zij verrichten hand-en-spandiensten bij de opera’s en zijn 

ambassadeurs voor HO.

Positie binnen Europa

Steeds meer Europese operahuizen hebben een aparte Jeugd-

opera-afdeling. Ze zijn op zoek naar vernieuwing en geven aan 

dat HO hierbij een belangrijke rol kan spelen: 

Mir gefällt Romeo & Zehila sehr gut. Sehr schöne Musik 

und auch ein richtig gutes Libretto. Ich fi nde ihr habt das 

auch sehr schön umgesetzt. Wie schon bei Rothappje und 

auch 4Musketiers bin ich sehr beeindruckt von der hohen 

musikalischen Qualität eurer Arbeit, die sich mit einer sehr 

an der Lebenswelt des Publikums orientierten inhaltlichen 

Ausgestaltung der Geschichte verbindet. 

Andrea Gronemeijer,

intendant Nationaltheater Mannheim - 2016
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43% 37%

11%
7%

VERDIENMODEL 2017 T/M 2020
JAAROMZET CA. 1.2 MILJOEN

37% 36%

9% 18%

VERDIENMODEL 2013 T/M 2016
JAAROMZET CA. 1.1 MILJOEN

4. ONDERNEMERSCHAP 
4a. Bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering van HO onderscheidt zich van veel 

gezelschappen door het grote aandeel eigen inkomsten (pu-

blieksinkomsten, private fondsen, sponsoring). De verwachting 

is dat de komende jaren het aandeel van private fondsen af-

neemt vanwege het tijdelijke karakter van deze bijdragen. Deze 

afname wordt met name opgevangen door hogere bijdrage 

publieke fondsen en een actief sponsoringbeleid. 

Risicomanagement

Net als in het verleden zullen bij tegenvallende inkomsten 

meer reprises ingezet worden en stelt HO nieuw te produceren 

opera’s uit. Uitgangspunt blijft het aantal begrote speelbeurten 

per jaar te halen.

Ontwikkeling organisatie en personeelsbeleid

De afgelopen jaren heeft de huidige vaste formatie van 3,65 fte 

met weinig middelen veel werk verricht. Daarnaast werkte de 

organisatie met veel zzp-ers en tijdelijke krachten. Vertalen we 

de ambities van HO voor de komende jaren naar de organisatie, 

dan blijft e�  ciëntie hoog in het vaandel staan, maar is verster-

king op enkele onderdelen nodig, waardoor het aantal fte vast 

personeel stijgt naar 4,85 fte.

Op dit moment wordt veel expertise en ondersteuning per pro-

ductie ingehuurd.  Bij de marketing is versterking nodig op het 

gebied van corporate, online en strategische samenwerkingen. 

Voor zakelijke leiding en internationalisering zijn meer uren 

nodig voor het uitvoeren van de toegenomen taken en het feit 

dat de leiding van HO meer aandacht aan talentontwikkeling zal 

besteden. In 2016 wordt onderzocht wat de beste verdeling van 

functies, taken en bevoegdheden is. 

Door gewijzigd beleid vanuit de overheid zullen de musici en 

technici vanaf 2017 waarschijnlijk in dienst genomen moeten 

worden en verloond conform de CAO-Theater.

Financieringsmix

In de periode 2013-2015 was de gemiddelde jaaromzet ruim 1.1 

miljoen euro, voor 2017-2020 wordt een lichte stijging verwacht. 

Publieks- & indirecte inkomsten & coproducenten  [36%]

Private fondsen  [18%]

Sponsoring vrienden  [9%]

Publieke fondsen & overheid  [37%]

Publieks- & indirecte inkomsten & coproducenten  [37%]

Private fondsen  [7%]

Sponsoring vrienden  [11%]

Publieke fondsen & overheid  [43%]
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Publieksinkomsten

HO kent 3 publieksinkomsten-stromen: recettes, uitkoopsom-

men en publiekscatering. De recette-inkomsten zijn hoger dan 

andere (jeugd)producenten door het spelen op (eigen) locatie 

in eigen beheer. Voor locatieopera’s kan HO een hogere prijs 

rekenen en het zijn altijd grote-zaal producties met een groot 

bereik. Een andere inkomstenbron is de publiekscatering, HO 

organiseert deze in samenwerking met diverse partners in 

eigen huis en op locatie.

HO heeft in de periode 2013-2016 een aantal aspecten van 

prijsstrategie onderzocht. Bij try-outs werden tickets aange-

boden met het ‘u bepaalt wat u betaalt’ principe. Ook werd 

vroegboekkorting uitgeprobeerd. Beide strategieën leverden 

niet veel extra verkoop op. Wat wel werkt zijn acties met part-

ners. Online acties worden goed gedeeld en leiden tot concrete 

verkoop. Dit beleid wordt gecontinueerd.

Private fondsen

HO heeft altijd een actief fondsenwervingsbeleid gevoerd met 

mooi resultaat. Zo heeft in de periode 2014-2016 het VSB Fonds 

het educatietraject de Muziek Xpress (voornamelijk) gefi nan-

cierd. In januari 2014 is een aparte vriendenstichting opgericht 

om HO te ondersteunen bij de fondsen- en sponsorwerving.

Bedrijven en sponsors

HO voert een actief sponsorbeleid per activiteit; voor educa-

tie rond de jeugdvoorstellingen en voor participatie rond de 

opera’s op locatie.

Komende jaren bouwt HO verder aan de strategische samen-

werking met hoofdsponsor FrieslandCampina dat met HO van 

mening is dat samenwerking meerwaarde creëert. Hierdoor 

is een samenwerking met YoungStars ontstaan, een pro-

gramma voor young professionals van FrieslandCampina over 

leiderschap en bezieling door muziek. Ook de Rabobank is ge-

interesseerd in dit traject. Zij draagt al bij aan de Rabo Sunday 

Sessions; gastprogrammering in de Veerensmederij.

Indirecte inkomsten

HO verhuurt de theatertechnische installaties bij gebruik van 

de theaterzaal door derden, tevens worden servicekosten 

berekend en eventueel gebruik van technici.

Governance Code Cultuur

HO kiest voor het bestuursmodel met actieve bestuursleden, 

waarbij middels een bestuursreglement de scheiding tussen 

besturende en toezichthoudende taken is gewaarborgd. Een 

overgang naar het Raad van Toezichtmodel is overwogen, 

maar gezien de omvang van de stichting en het ontbreken van 

praktische noodzaak is daar niet toe overgegaan.  De dagelijkse 

leiding is gedelegeerd aan de tweehoofdige directie, waarbij 

echter bestuursleden als coach en praatpaal actief betrokken 

zijn. Het functioneren van dit model wordt jaarlijks door het 

bestuur getoetst.

Code Culturele diversiteit

Schoolvoorstellingen bereiken alle lagen van de bevolking, 

daar is het publiek het meest divers. HO speelt daarop in met 

de thematiek van de voorstellingen, zoals discriminatie versus 

tolerantie, religie, verloren heldendom en de zoektocht naar 

familiebanden. 

Componisten van diverse muzikale richtingen combineren 

belcanto met rock, wereld muziek en jazz. In de diversiteit 

aan stijlen kunnen de verschillende bevolkingsgroepen zich 

herkennen.

Samenwerken met partners met een jong en urban vocabulaire 

(DOX) en met dansers met een gemengde achtergrond (De 

Stilte) versterkt de verscheidenheid van HO. Spelen met o.a. 

jongNBE en het Amersfoorts JeugdOrkest vergroot de herken-

ning en nabijheid van bezoekers met de mensen op het toneel. 

EIGEN INKOMSTEN
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Ik heb genoten van de prachtige zang van zowel solisten 

als koor, de mooie vondsten bij de enscenering, het 

luchtige begin door een dj in te schakelen die de muziek 

van Monteverdi toegankelijker maakt bij ook het jongere 

publiek. Mijn zoon van 17 was laaiend enthousiast!

dhr. Schurink | publieksenquête Orfeo Underground

Publieksopbouw

Jeugd en verjonging

In de periode 2013-2016 bereikte HO gemiddeld 16.000 

bezoekers, waarvan meer dan 60 % onder de 18 jaar is. In de 

komende periode zet HO in op een publieksbereik van 18.000, 

waarbij met name het aandeel jeugdige bezoekers wordt uit-

gebreid bij de schoolvoorstellingen en de locatievoorstellingen. 

Bij het voortgezet onderwijs liggen hiervoor kansen, zeker 

wanneer een voorstelling wordt aangeboden met workshops 

van jonge musici. Ook stimuleert HO bezoek door familietickets 

aan te bieden bij locatieopera’s. Verder zijn opera’s op stedelij-

ke locaties aantrekkelijk voor een jonger publiek, zoals Orfeo 

Underground in de parkeergarage. HO houdt hiermee rekening 

bij de zoektocht naar locaties.

Publiek

Uit de enquêtes blijkt dat het herhaalbezoek bij HO voorstellin-

gen groot is en dat publiek zelf nieuw publiek enthousiasmeert. 

Kenmerkend voor het HO publiek is hun interesse in zowel de 

familievoorstellingen als de locatievoorstellingen. Uit de enquê-

tes blijkt tevens dat 25% van de (groot)ouders die  locatieopera’s 

bezoeken, hun (klein)kinderen meenemen naar de jeugdopera’s. 

Participatie; amateurs en vrijwilligers

HO werkt sinds 2005 behalve met professionals samen met 

diverse groepen amateurs: (kinder)koren, jonge instrumenta-

listen en dansers. Bij de locatieopera’s leidt deze samenwerking 

tot een vorm van community opera. Dit zorgt voor betrokken-

heid van amateurs bij de voorstellingen en ook voor publiek, 

wat een breder publieksbereik en grotere inbedding van HO in 

de gemeenschap oplevert.

Belangrijk dat het publiek zich gast voelt en uit is. Ik 

geniet ook erg van hele jonge kinderen die de voorstel-

ling met rode konen bekijken en open staan voor alle 

soorten muziek.

Jacques van der Kruis, 

publieksbegeleider sinds 2011

Zo’n 70 vrijwilligers werken mee aan eenvoudige kantoortaken, 

publieksbegeleiding, bar- en garderobediensten en parkeer-

coördinatie. Het is een trouwe groep die onderdeel is van 

een professioneel gezelschap en dicht bij de voorstelling wil 

staan. Zeer belangrijk voor de vrijwilligers is de goede sfeer, 

de onderlinge contacten en de voldoening die zij halen uit hun 

bijdrage. Zij zijn trots op HO, ontvangen bezoekers graag en 

nemen mensen uit hun omgeving, die vaak nog niet bekend zijn 

met opera, mee naar voorstellingen. De vrijwilligers willen de 

komende jaren nadrukkelijker optreden als ambassadeurs. 

Corporate en product marketing

Vanaf 2017 zal meer aandacht gaan naar corporate communi-

catie en het vergroten van de naamsbekendheid van HO in de 

directe omgeving. Met een nulmeting in 2016 wordt de naams-

bekendheid in Amersfoort en omstreken onderzocht.

De marketinginspanningen zijn gericht op de producties in ei-

gen huis, de locatievoorstellingen en de tourneevoorstellingen. 

Per productie en per speelperiode wordt een marketingplan 

gemaakt, waarin de doelstellingen voor de doelgroepen en 

bezoekersaantallen in acties worden vertaald. Daarbij worden 

zowel fysieke als online middelen in gezet. 

Strategische samenwerkingen

Onder de noemer Amersfoort Klassiek wordt met andere podia 

in Amersfoort de programmering afgestemd en worden geza-

menlijke marketingactiviteiten ondernomen.

Andere samenwerkingspartners zijn Amersfoort Citymar-

keting, Utrecht Uitbureau, VVV Amersfoort, VVV Utrecht, 

Scholen in de Kunst, SKA (kinderopvang Amersfoort) en de 

openbare bibliotheek.

4B. PUBLIEKSBENADERING 
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Online 

HO onderhoudt 2 websites: www.hollandopera.nl en www.

veerensmederijpresenteert.nl. Beide sites zijn up to date 

en hebben een groeiend aantal bezoekers. Door meer in te 

zetten op onlinemarketing en de route op de sites richting 

kaartverkoop te vereenvoudigen is een duidelijke stijging in de 

kaartverkoop bij de kerstproducties waarneembaar. Minder 

kliks, meer resultaat! 

VERKOOPVERLOOP KERSTPRODUCTIE
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Kaarten voor voorstellingen in eigen huis kunnen via een 

eigen ticketing systeem worden besteld. De online campag-

nes dragen bij aan de zichtbaarheid van voorstellingen. HO 

heeft naast de eigen websites een eigen YouTube-pagina, een 

Twitter-account en een Facebook-pagina met meer dan 3.500 

volgers.

Een direct resultaat van online campagnevoeren werd geme-

ten bij de locatieopera The Day After in 2015: advertenties 

en banners leidden tot 800 boekingen. Dit resultaat geeft de 

potentie van online marketing aan, HO intensiveert dit beleid 

door en richt zich daarbij met name op platforms waar jonge-

ren actief zijn.

Op het Youtubekanaal van HO staan trailers van de voorstel-

lingen. De complete fi lms worden vanaf 2016 gestreamd via 

Vimeo. HO draagt het behoud en de toegankelijkheid van de 

Nederlandse theatergeschiedenis en theatercollectie een warm 

hart toe. Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amster-

dam heeft de collectie van het voormalige Theater Instituut 

overgenomen, evenals de online Theaterencyclopedie die alle 

producties uit de Nederlandse theatergeschiedenis toont. HO 

draagt bij door haar activiteiten goed te beschrijven en beeld 

en geluid vast te leggen.

Sinds 2012 zendt BravaNLTV jaarlijks tenminste 50 maal een 

fi lmregistratie uit van een locatieopera van HO. Daarmee wor-

den jaarlijks circa 1 miljoen mensen bereikt. Sinds 2014 komen 

ook de familie-opera’s tijdens de kerstvakantie op tv. Vanaf 

2015 programmeert Brava HO tevens in Vlaanderen.

Door jarenlang in dezelfde theaters en steden te komen heeft 

HO een adressenlijst opgebouwd met ruim 8.000 mailadressen. 

Deze bezoekers ontvangen directmail wanneer een HO-opera 

in de buurt speelt.

O�  ine 

Van de o�  ine blijkt buitenreclame het meest e� ectief in combi-

natie met de nieuwsbrieven online. 

In de steden naast Amersfoort, Utrecht en Amsterdam wordt 

ingezet op vrije publiciteit. Lokale en regionale media ont-

vangen persberichten en worden individueel benaderd met 

redactionele voorstellen. Deze werkwijze zorgt voor goede 

aandacht in huis-aan-huisbladen en op de lokale en regionale 

radio.

Van de 5 landelijke kranten recenseren 2 á 3 kranten iedere 

productie. Daarnaast verschijnen interviews in landelijke en re-

gionale dagbladen. Radio 4 besteedt in Podium veelal aandacht 

aan de producties, evenals Opium (NPO) op tv en radio. 



25ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020

Ontwikkeling educatie

Muziek beluisteren, en vooral zelf muziek máken, draagt 

enorm bij aan de ontwikkeling van het empathisch 

vermogen. Onderzoek heeft aangetoond dat bij kinde-

ren die musiceren de verbindingsbalk tussen de beide 

hersenhelften groter wordt. Die hersenhelften gaan 

daardoor beter met elkaar communiceren. En dat is 

ongelooflijk belangrijk.

Neuropsycholoog Eric Scherder, Het Parool 2016

HO wil muziek integreren in het reguliere lesprogramma, zingen 

in de klas bevorderen en docenten hierbij ondersteunen en 

daarmee draagvlak genereren. Dit sluit aan bij het programma 

Impuls Muziekonderwijs en geniet op dit moment veel publieke 

belangstelling.

In 2014 is het educatietraject Muziek Xpress gestart. Dit is een 

intensieve samenwerking met scholen (zowel basis- als voort-

gezet onderwijs) waarin HO leerlingen stimuleert om muziek te 

maken, instrumenten te ontwikkelen en zich te presenteren. 

Hierbij gaat het niet perse om het eindresultaat. Het is de 

weg er naar toe die van belang is voor de ontwikkeling van de 

leerlingen. In totaal zijn er jaarlijks gemiddeld 2.500 leerlingen 

bereikt. 

De scholen zijn enthousiast en HO wil het traject de komende 

4 jaar verbreden naar 10 partnerscholen en 15 scholen die het 

lichtere traject volgen.

Kennisbevordering en innovatie

Sinds 2011 werken de jeugdgezelschappen Het Laagland, De 

Stilte, Het Houten Huis, theatergroep Kwatta en HO samen 

onder de naam Klasse Theater Uitjes. Door in elkaars theater in 

diverse regio’s te spelen worden meer basisschoolleerlingen in 

het land bereikt en zijn voorstellingen beter gespreid. 

In 2015 is besloten de samenwerking voort te zetten in het 

project Klasse Theater. Dit gebeurt op 2 manieren: enerzijds 

door het spelen in elkaars theater te continueren, anderzijds 

door inhoudelijke verdieping van de samenwerking waarbij 

nieuwe educatievormen ontwikkeld worden (www.klassethe-

ater.org). Doel is een betere aansluiting bij de schoolpraktijk 

door verbinding te leggen met de ontwikkeling van 21e-eeuwse 

vaardigheden. In het kader van dit project ontwikkelt HO 

Tafelmuziek: nieuwe composities vergezeld van afbeeldingen 

op het digibord, waarmee basisschoolleerlingen de tafels van 

vermenigvuldiging zingend instuderen. 

Vathorstcollege aan het werk bij de Muziek Xpress.



26 ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020

Ontroerend is het slotbeeld: een meeuw vliegt over, naar de zee. 

De ontroerende suggestie is dat de moeder niet meer leeft. Na-

tuurlijk, daarom mag hij geen telefoon aannemen als zijn moeder 

belt. Zij belt namelijk niet. Zij is een vogel van de zee. De zangers  

en de slagwerkmuziek gaan met elkaar een fraaie synthese aan.

Theaterkrant/Kester Freriks de Toverpiano_2013
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Culturele ontmoeting

HO ontwikkelt in overleg met de gemeente Amersfoort de Vee-

rensmederij tot een culturele ontmoetingsplaats voor makers 

en bezoekers van alle leeftijden. Hiermee draagt HO bij aan een 

hechtere samenleving en een breder draagvlak voor cultuur. 

In het theater wordt naast de voorstellingen van HO andere 

(jeugd)muziek geprogrammeerd. 

Klasse Theater Uitjes 

In 2014 is de samenwerking van de vier jeugdgezelschappen 

uitgebreid met jeugdtheater Kwatta. 

Doelstellingen zijn:

• leerlingen van de basisschool kennis laten maken met 

 podiumkunsten

• het verrijken van jeugdpodiumkunstaanbod in de regio

• het vergroten van het ondernemerschap van de

 betrokken gezelschappen

• het vergroten van kennis door onderlinge uitwisseling

Door met elkaar samen te werken zijn deze gezelschappen 

verzekerd van een goede spreiding van hun voorstellingen in 

Nederland. Zij vertegenwoordigen verschillende disciplines 

binnen het jeugdaanbod en zijn gevestigd in verschillende 

regio’s.

Tournee

HO speelt sinds jaar en dag een goed gespreid aantal voor-

stellingen door het hele land. Met theaters uit het hele land 

heeft het gezelschap langlopende overeenkomsten. Door de 

samenwerking met Het Houten Huis, Kwatta en Opera Zuid 

wordt het aantal speelbeurten in Noord, Oost en Zuid vergroot 

t.o.v. eerdere jaren.

   

2014 was qua spreiding voor HO een uitzonderlijk jaar omdat 

er toen vrijwel alleen in Amersfoort gespeeld is. Het was een 

bewuste keuze om in de periode 2013-2016 veel voorstellingen 

in en rond Amersfoort te spelen. Hiermee heeft HO zich duide-

lijk geprofi leerd als stadsgezelschap en wordt het gezelschap 

vanaf 2017 in de BIS van Amersfoort opgenomen. Afspraak met 

de gemeente is dat HO in de toekomst meer gaat reizen.

Opera op locatie en kerstvoorstellingen

Publiek voor voorstellingen in eigen beheer komt veel uit de 

regio waarin de voorstelling gespeeld wordt. Vanaf volgend 

kunstenplan speelt HO door de samenwerking met partners 

deze voorstellingen ook in andere regio’s dan regio Midden. Uit 

het ticketsysteem blijkt overigens dat 25% van het publiek uit 

andere regio’s komt dan waar gespeeld wordt.

   

5. SPREIDING 

20%

5%

13%

2%7%
3%

35%

20%

SPREIDING VOORSTELLINGEN 2017 -2020
GEMIDDELD 90 VOORSTELLINGEN PER JAAR

Regio Zuid  [18]

Regio Noord  [12]

Regio Midden [31]

Regio Oost  [18]

Regio West  [3]

Grote Steden  [6]

Internationaal  [2]
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6. BIJDRAGE 
TALENTONTWIKKELING 

Talentontwikkeling van musici is voor HO altijd vanzelfsprekend 

geweest. Het gezelschap begeleidt jonge vocale en instrumen-

tale talenten tijdens of na hun opleiding. HO werkt hierbij samen 

met opleidingen, gezelschappen en ensembles en heeft daar-

door een belangrijke plek in de keten van talentontwikkeling.

Nieuw is om vanaf 2017 intensief in te zetten op de talentont-

wikkeling van 4 jonge makers.

Jonge regisseurs

Het regisseren van opera is een aparte tak van sport. Een 

regisseur moet in beelden kunnen denken, groot kunnen vorm-

geven, muzikaal zijn, met zangers kunnen werken en niet louter 

gericht zijn op tekst en rekening houden met de relatief korte 

spanningsboog van het huidige publiek.

HO heeft 2 jonge inspirerende regisseurs uitgekozen. Zij wor-

den uitgenodigd voor het regisseren van 2 opera’s en één van 

hen voor het voeren van een co-regie. Zo blijft het niet bij een 

incident maar krijgen ze de kans om echt iets te laten zien. 

Regisseur Joke Hoolboom zal de nieuwe makers uitgebreid be-

geleiden, dit betekent dat zij voorafgaand aan de productie zal 

aansturen bij de ontwikkeling van het libretto in samenwerking 

met de librettist, de muzikale dramaturgie van de voorstelling 

samen met de regisseur vaststellen, begeleiding bij het creëren 

van het concept van de vormgeving, ondersteuning bij het 

leren lezen van de partituur en de muzikale terminologie, om 

vervolgens wekelijks aanwezig te zijn bij repetities, wekelijks de 

voortgang van de regie te evalueren en waar nodig bijsturen.

Maren Bjørseth, studeerde in 2012 af met Het Poppenhuis (Ton 

Lutz-prijs) aan de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. 

Ze hanteert een heldere groteske beeldtaal en heeft een eigen-

tijdse, muzikale visie op theater maken. 

Bram Jansen studeerde in 2012 af aan de Toneelacademie 

Maastricht en won de Breakthrough Award in St. Petersburg 

met Kijken naar Julie, dat hij situeerde in een van het publiek 

afgesloten ruimte, waardoor hij de nadruk legde op de fysieke 

interactie tussen de spelers. 

Jonge choreografen

Ook voor de choreografi eën heeft HO 2 jonge makers uitgeno-

digd. Zij zullen bij meerdere opera’s betrokken zijn en met hen 

zal op dezelfde manier gewerkt worden als met de regisseurs.

I began working with Holland Opera about 3 years ago 

as a dancer. This coming period I will have the chance 

to work more on creating choreographies and help the 

singers with their movement. Working with the singers 

gives me an opportunity to approach movement from a 

different “non dancer” prospective, which is extremely 

interesting for me. As a creator, I am driven by music, so I 

find it natural that I eventually came to the opera, where 

music is essential.

Jenia Kasatkina

Choreografe Jenia Kasatkina is in 2009 afgestudeerd aan 

Codarts. Zij maakte deel uit van het ensemble van De Stilte. 

Jenia werkte eerder als danser bij Orfeo Underground en The 

Day After. 

Ryan Djojokarso studeerde in 2008 af aan Codarts in Rotterdam. 

Hij is een van de nieuwe choreografen van dansgezelschap DOX 

en werkte eerder met Bram Jansen aan diverse producties.
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Jonge zangers

Zangers zijn musici, geen acteurs, maar moeten ge-

loofwaardig overkomen. Zangers hebben andere tools 

nodig dan acteurs. Een acteur vertrekt vanuit de tekst. 

Zijn personage en richting onderzoekt hij tijdens het repe-

titieproces, samen met de regisseur. Een zanger vertrekt 

vanuit de muziek, de componist heeft de rol al grotendeels 

ingevuld. Een woedearia of een stuk in mineur geeft lading 

aan de scène. De componist kiest het stemtype voor een 

rol, niet de zanger of de regisseur. Pas als een zanger zijn 

noten beheerst, kan de regisseur aan het werk. HO wil 

jonge makers dit proces graag laten ervaren.

Joke Hoolboom

Bij HO kunnen jonge zangers vlieguren maken dankzij het – 

zeker naar operamaatstaven – grote aantal speelbeurten. Voor 

hen is werken met andere disciplines een verrijking. Ze kunnen 

bij HO partijen zingen die speciaal voor hun stem gecompo-

neerd zijn.

Veel zangers komen na of tijdens hun studie direct bij HO te-

recht, ze werken voor het eerst in een professionele omgeving 

en krijgen bovendien een vuurdoop in het spelen van opera 

voor kinderen.

Enkele voorbeelden zijn:

* Tenor Mark Omvlee kwam na zijn afstuderen aan het con-

servatorium van Amsterdam bij HO en zong  in 10 producties, 

waaronder King Arthur op Fort Rijnauwen. Joke Hoolboom die King Arthur op Fort Rijnauwen. Joke Hoolboom die King Arthur

een gastregie deed bij Opera Zuid nam Mark mee als solist al 

waar hij vervolgens 2 jaar deel uitmaakte van het solistenen-

semble. Nu zingt Mark o.a. bij DNO.

* Bariton Wiebe Pier Cnossen kwam na zijn afstuderen aan het 

conservatorium van Den Haag bij HO. Zong al in 14 kleine en 

grote producties en werd en wordt tussendoor gevraagd door 

de Reisopera en DNO.

* Sopraan Lilian Farahani zag als 12 jarig meisje van HO Romeo 

& Zeliha waar ze in 2012  vervolgens de titelrol zong als 20-ja-

rige studente aan het conservatorium van Den Haag. Ze zong 

ook in Sneeuwwit en zingt straks Zerlina in Don Giovanni. Lilian 

maakt nu naam en zingt bij DNO.

Samenwerking met andere talentontwikkelaars

In het kader van talentontwikkeling bij Opera Zuid heeft inten-

dant Miranda van Kralingen een huisensemble opgericht van 

jonge zangers die de kans krijgen belangrijke rollen te zingen. 

In 2017 en 2019 geeft HO zangers uit dit ensemble rollen in 

Kleine Zeemeermin en De Krekel. Hiermee krijgt HO de kans om 

te werken met jonge talenten en biedt Opera Zuid haar jonge 

zangers gemiddeld 40 HO-voorstellingen. De zangers krijgen 

een grotere verantwoordelijkheid dan bij ‘grote’ producties: ze 

staan zonder dirigent met een klein instrumentaal ensemble de 

hele voorstelling op het toneel, werken met moderne muziek en 

spelen voor grote groepen kinderen en jongeren.

Ook gezelschappen als het NBE, DOX en de Stilte hebben talent-

ontwikkeling als speerpunt in hun artistiek beleid.

Toelichting gevraagd bedrag

HO vraagt een bijdrage aan van 37.400 euro per jaar voor 

het begeleiden van jonge operamakers en de inzet van jonge 

musici en dansers. De talenten worden verloond conform de 

CAO-Theater.

Het betreft hier 5 van de in totaal 11 producties (exclusief repri-

ses) die HO uitbrengt. Te weten: Kleine Zeemeermin (2017 en 

2019), STYX (2017), Uitvinders (2018 en 2020), De Krekel (2019) 

en L’enfant en les sortilèges (2020).



30 ACTIVITEITENPLAN 2017 - 2020

7. TOELICHTING BEGROTING/
DEKKINGSPLAN/KENGETALLEN 

BATEN
1.a.Publieksinkomsten

Om het jaar speelt HO een 

locatieopera op Fort Rijnauwen,  

max. 700 bezoekers per 

voorstelling, toegangsprijs ca. 40 

euro. De binnenlocaties hebben 

een beperktere capaciteit (max. 

450 bezoekers) en zijn minder 

bekend. De toegangsprijs is 

daarom 30 euro.

Tot 2015 heeft HO niet met 

partages gewerkt, de theaters 

vragen hier echter wel om. 

Gemiddeld is het totaalbedrag 

conform eerdere jaren.

1.b.Internationaal

Dit bedrag is gebaseerd op 

een jaarlijkse uitwisseling met 

een operahuis in Duitsland en 

voorstellingen van Orfeo in 

Denemarken. 

2.Sponsorinkomsten

Hoofdsponser is FrieslandCam-

pina. Vaste sponsors zijn 1A 

Alternative en de Rabobank. 

De Vriendenstichting is actief in 

sponsorwerving.

3.a.Overige-directe-inkomsten

Er wordt aanzienlijk meer met 

coproducenten gewerkt dan 

voorheen (zie activiteiten).

3.b.Overige-inkomsten

Deze bestaan uit uit publieks-

catering  (ca. 25.000 euro) en 

verkoop merchandise (DVD’s/ 

programmaboekjes). 

5.Indirecte-opbrengsten

Dit zijn de service- en verhuur-

opbrengsten theatertechnische 

installaties bij gebruik theaterzaal 

door derden.

In 2013 en 2014 waren hierin de 

bijdragen van coproducenten, 

publiekscatering en adhoc 

optredens opgenomen. 

6.a.Particulieren

Inzet is groei van 300 naar 500 

Vrienden en een kleine groei van 

giften van particulieren. 

In 2014 was deze post hoog 

vanwege een grote gift.

6.c.Private-fondsen

Vanwege de tijdelijke aard van 

deze bijdragen is het geraamde 

bedrag lager dan voorgaande 

jaren.

8.Structurele-subsidie FPK

Bij de jeugdopera’s staan 

gemiddeld 7 musici op toneel, 

bij de opera’s op locatie 30. 

Daarmee vallen ze in het 

duurdere segment. Omdat bij 

de jeugdproducties ook sprake 

is van reprises is hiervoor het 

middenbedrag aangevraagd.

10.Structurele-subsidie-ge-

meente

HO is vanaf 2017 opgenomen 

in de BIS van Amersfoort. 

Het te verwachten bedrag is 

geïndexeerd met 2% per jaar.

LASTEN
1.Beheerslasten-materieel

Deze zijn hoger dan voorheen 

toen investeringen waren 

opgeschort. Het verschil betreft 

kosten voor  het pand, zoals 

onderhoud theatertechnische 

installaties, theatervloer, keuken 

etc. De vaste beheerlasten 

materieel zijn voor 2020 met 3% 

geïndexeerd 

2.Beheerslasten-personeel

0,5fte vast personeel, jaarlijkse 

indexatie 2%.

4.a+b.Activiteitenlasten-materieel

Deze zijn in de oneven jaren 

(buitenlocatie) hoger dan die in 

de even jaren (binnenlocatie), ivm 

kosten  stroom en overkapping 

voor het orkest.

4.d.Educatieve-activiteiten

HO continueert de activiteiten.

5.a+b-Activiteitenlasten-

personeel

Uitbreiding vaste medewerkers 

naar 4,35 fte.

Vanaf 2017 worden medewerkers 

niet als zzp-er uitbetaald, maar 

tijdelijk in dienst genomen (e� ect 

circa 80.000 euro door hogere 

werkgeverslasten).  

In deze post is ook een 

bedrag opgenomen voor kosten 

coproductie. Een gelijk bedrag 

is opgenomen bij bijdrage 

coproducent.  

11.Exploitatieresultaat

In 2013 en 2014 was het exploi-

tatieresultaat negatief door het 

(in eerste instantie) uitblijven van 

de meerjarige subsidie. In 2015 is 

alsnog subsidie toegekend en zijn 

deze tekorten gecompenseerd. 

4.Personele-bezetting

4.2-Personeel&vrijwilligers

Door wetswijziging verschuiving 

van inhuur naar tijdelijk in dienst. 

5.Prestatiegegevens

5.1.Producties

In 2014 speelde HO 5 producties, 

toch waren de publieksinkomsten 

en het aantal bezoekers lager 

dan in 2013. Oorzaak was de zeer 

korte reprise en de beperkte 

capaciteit van de locatieopera.

5.2.Voorstellingen

Er wordt m.n. groei gerealiseerd 

in Regio Noord, Oost en Zuid door 

samenwerking met Het Houten 

Huis, Kwatta en Opera Zuid.

5.3.Overige-activiteiten

Andere activiteiten zijn: 

lezingen, nabesprekingen, 

voorprogramma’s op locatie en 

de fi lmregistraties op BravaTV.

Financiële cijfers 2015 zijn niet definitief, balans nog niet bekend, dus niet ingevuld.
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NU IN HET THEATER
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