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WC-BEZOEK TELEFOON
Bliepjes en piepjes zijn afleidend voor de mensen in de 

zaal én op het toneel. Check dus even voor je gaat  
zitten of je mobieltje wel écht uitstaat.

FOTO’S ETEN & DRINKEN
Ook al vind je de voorstelling nog zo mooi,  

foto’s maken mag helaas niet.
Eten, drinken of snoepen tijdens de voorstelling  
is niet toegestaan. Geritsel en gesmak kan zeer  

storend zijn voor je buurman- of vrouw.

Tijdens de voorstelling kun je de zaal niet  
zomaar uit. Zorg daarom dat je vooraf  naar 

de wc gaat.
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en zes instrumenten, naar het verhaal 
Een lied voor de maan van Toon Tellegen

Mathilde Wantenaar (1993)
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EEN LIED VOOR DE MAAN
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maan van Toon Tellegen is uitgegeven 
door Em. Querido’s Uitgeverij, Amster-
dam, 2012.
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De veldmuis / de maan / het woud 
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De de relmuis / de krekel / het woud 
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bassethoorn
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Simon Velthuis

Nationaal Jeugdorkest
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ZING MEE
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GEBRUIK JE FANTASIE
Hoe ziet de overlangsgestreepte goudrugstekelpad eruit? Teken hem zelf!
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HOE HEET DIT INSTRUMENT?

Weet jij welke muziekinstrumenten dit zijn? 
Trek een lijn van het plaatje naar de juiste naam van het instrument.

FLUIT (DWARSFLUIT)

VIOOL

KLARINET

 
ALTVIOOL

GITAAR  

CELLO
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WAT DOET EEN MOL 
EIGENLIJK IN DE MUZIEK?

Sommige liedjes klinken meteen vrolijk. Je hoort de melodie en denkt: ’daar word ik blij van’. 

Je kunt best proberen zo’n liedje droeviger te laten klinken, bijvoorbeeld door het langzamer te  
zingen, of een huilerige stem op te zetten. Maar vaak trekt de melodie van het liedje daar niets van 
aan. Die blijft toch een beetje vrolijk, hoe verdrietig je stem ook klinkt… Probeer het maar eens met 
‘Hoedje van papier’.

Als je nou in dit liedje steeds één bepaalde toon telkens ietsje lager zou maken, dan gebeurt er  
iets bijzonders: je herkent nog steeds het ‘oude’ liedje, maar het klinkt opeens een beetje droevig  
of dromerig. Hieronder zie je welke toon je in ‘Hoedje van papier’ ietsje lager moet maken om dat  
te horen. Vraag maar eens aan iemand die noten kan lezen hoe het liedje dan klinkt – of probeer het 
zelf te ontdekken!

Hierboven hebben de verlaagde noten een kleur gekregen, maar je ziet dat er voor al die noten ook 
een speciaal tekentje staat: ♭. Dit teken noem je een ‘mol’. Als een mol voor een noot ziet staan, dan 
weet je dat de noot een klein beetje lager moet worden gezongen of gespeeld. Er is ook een teken 
dat gebruikt wordt voor het verhogen van een toon. Dat heet een ‘kruis’ en ziet er zo uit: ♯. 

Met een mol of een kruis kun je een liedje dus een klein beetje veranderen. En dat kan grote gevolgen  
hebben, dat zie je wel in deze voorstelling.

Hoedje van papier zonder mol
volksliedje

        
Een vier,drietwee jehoed van,jehoedvan tweeeen hoedvierdrie pavanje pier.

Hoedje van papier zonder mol
volksliedje

        
Een vier,drietwee jehoed van,jehoedvan tweeeen hoedvierdrie pavanje pier.
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Het Nationaal Jeugdorkest (NJO) biedt al 
ruim zestig jaar een podium aan jong talent. 
Elke zomer organiseert het NJO de NJO 
Muziekzomer, een festival op de mooiste 
locaties van Gelderland (dit jaar van 30 juli 
t/m 15 augustus), en een internationale tour-
nee. Getalenteerde conservatoriumstudenten 
kunnen in deze periode ervaring opdoen in 
het spelen in symfonieorkesten, ensembles 
voor hedendaags repertoire of juist met histo-
rische instrumenten, opera’s en multidiscipli-
naire projecten. Alle projecten leiden tot 
concerten en voorstellingen waarbij het 
publiek kan genieten van de topprestaties van 
de enthousiaste musici van het NJO. 
 
Naast de NJO Muziekzomer organiseert het 
NJO in januari een jaarlijkse Wintertournee 
waarin de meest getalenteerde Nederlandse 
en Belgische conservatoriumstudenten  
groot orkestwerk uitvoeren. 
 

Sinds begin 2019 vormt het Nationaal Jeugd-
orkest samen met het Jeugdorkest Nederland 
(JON, voor talenten van 14 t/m 20 jaar) de 
Nationale Jeugdorkesten Nederland (NJON), 
waardoor er een doorlopende leerlijn voor 
talenten vanaf 14 jaar is ontstaan. Binnen 
deze organisatie kan het aanbod voor een 
individuele musicus optimaal worden afge-
stemd op zijn of haar kwaliteiten.

NATIONAAL JEUGDORKEST
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EVEN VOORSTELLEN

TOON TELLEGEN 
de schrijver van het oorspronkelijke boek
Toon Tellegen schrijft gedichten en verhalen 
voor kinderen en volwassenen. Zijn verhalen  
over dieren zijn het bekendst. Beesten als  
de mol, de krekel, de olifant, de eekhoorn en 
de mier beleven wonder lijke avonturen waar  
je soms om moet grinniken, die je aan het 
denken zetten of waarvan je opeens tranen  
in je ogen krijgt. En niet alleen in Nederland 
worden deze verhalen veel gelezen: ze zijn 
vertaald in het Frans, Italiaans, Spaans,  
Duits, Zweeds, Tsjechisch, Chinees, Japans, 
Russisch, Pools en Fins. 
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MATHILDE WANTENAAR 
muziek en tekst
Wat is je favoriete kinderboek? 
Ik kan me een heel mooi boekje herinneren 
over de sterrekindertjes en een ander boekje 
over een verwaand visje met allemaal regen-
boogschubjes die eerst geen vrienden had 
maar toen zijn schubjes uitdeelde en vriendjes  
maakte... Mijn ouders hebben me ook heel 
veel spannende verhalen voorgelezen uit  
De Vijf.  
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?  
Ik dacht er niet zo veel over na, ik leefde in een 
fantasiewereld en was vooral bezig met heel 
veel muziek maken, dansen en knutselen – 
alle dingen die ik nog steeds het liefste doe. 
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent? 
Als ik vrolijk ben of er is een feestje, zet ik 
graag een CD op met jazz, bijvoorbeeld van 
zangeres Sarah Vaughn, en soms zing of 
swing ik dan mee. Of als het een zonnige zon-
dagochtend is, dan luister ik graag naar de 
strijkkwartetten van Debussy en Ravel, mijn 
twee favoriete Franse componisten. 
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?  
Als ik héél verdrietig ben, wil ik helemaal niet 
naar muziek luisteren, alleen naar de stilte en 
het waaien van de wind. Maar dat is gelukkig 
niet zo vaak. Soms ga ik zachtjes zingen of 
piano spelen, dat lucht op.  

Wat vind je het mooist van je werk als componist? 
Ik vind eigenlijk alles mooi aan mijn werk, 
hoewel ik het ook best moeilijk vind. Maar 
omdat muziek zoiets moois is, is het juist de 
moeite waard. Het is heerlijk om te fantaseren 
over muziek, allerlei dingen te verzinnen die je 
kunt gaan maken en er dan mee aan de slag 
te gaan en er heel lang in je eentje aan werken 
tot het moment komt dat het af moet zijn. Dat 
moment is vaak even slikken, want ik wil altijd 
nog wat langer doorwerken aan het stuk om 
het nog net iets beter te maken, maar dan 
worden de musici zenuwachtig, want die kun-
nen pas beginnen met studeren als ik de 
noten af heb. Dan stuur ik het stuk dus op en 
ben ik vaak even heel bang dat ik iets geks en 
lelijks of saais geschreven heb, maar vaak valt 
dat wel mee. Een beetje angstig ga ik naar de 
eerste repetitie en daar worden mijn muziek-
noten voor het eerst tot klinken gebracht en 
leven in geblazen, dat is magisch! Het is ook 
leuk dat ik dan eindelijk samen met andere 
mensen aan de muziek kan werken nadat ik er 
zolang alleen aan gezeten heb. Het moment 
van de uitvoering is het volgende spannende 
moment. Zou het publiek de muziek wel mooi 
vinden en zou de uitvoering goed gaan? Maar 
als de musici het spelen op het podium is het 
eigenlijk altijd een feestje. En dan is het weer 
tijd om een nieuw stuk te gaan maken!
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BÉATRICE LACHAUSSÉE 
regie
Wat is je favoriete kinderboek?  
In de ban van de ring van J.R.R. Tolkien.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein 
was?  
Trapeze-artiest en geschiedenisleraar.
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Jazz (Ella Fitzgerald, Keith Jarrett), Funk  
(Sly & the Family Stone), klassiek (Mozart)
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent? 
Dan luister ik naar de nocturnes van Chopin,  
naar de jazz-zangeres Melody Gardot, naar 
Franse chansons van bijvoorbeeld Zaz,  
Nougaro of Jacques Brel.
Wat vind je het mooist van je werk als  
regisseur?  
Waar ik van houd bij het regisseren van een 
opera is het vertalen van de muziek in levende 
beelden om een verhaal te vertellen dat me 
geraakt heeft. Het meest houd ik van het 
groepswerk dat daarvoor nodig is. Bijvoor-
beeld het ontwikkelen van een plan voor het 
beeld met de vormgever en het repeteren met 
de zangers om hen te helpen hun personages 
te vertolken.

WILLEM BRULS
dramaturgie en tekst
Wat is je favoriete kinderboek? 
Wat is je favoriete kinderboek? Kruistocht in 
spijkerbroek van Thea Beckman, over een 
jongen uit onze tijd die terecht komt in de  
kinderkruistocht in de middeleeuwen. Daar-
mee kon ik me volledig identificeren.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?
Als kind vond ik schilderen ontzettend leuk. 
Toen het serieus werd wilde ik eerst bioloog 
en toen leraar Nederlands worden. 
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?   
Opera’s van de componist Rossini; muziek waar  
je vrolijk van wordt, zelfs als je niet vrolijk bent. 
En wat luister je graag als je verdrietig bent?  
Nina Simone. Haar muziek is een hartenkreet 
en ze heeft een geweldige stem. Aangrijpend 
is dat zij klassiek pianist wilde worden maar 
dat niet mocht vanwege haar huidskleur. In 
1992 raakte ik eens na de première van een 
voorstelling aan de praat met een mevrouw in 
regenjas en een handtas op haar schoot. Na 
afloop haalde ze een foto van zichtzelf uit haar 
tas voor mij: Nina Simone...
Wat vind je het mooist van je werk als dramaturg?  
Dat geschreven woorden eerst in muziek 
transformeren en daarna in theater. Ik vind de 
magie van opera sowieso liggen in hoe een 
noot een woord verandert en hoe een woord 
een noot verandert: van kleur, van betekenis, 
van atmosfeer. Ik houd van zingen en heb zelf 
in koren gezongen, dus ik weet welke energie 
dat oproept… en geeft voor anderen!
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COR VAN DEN BRINK 
lichtontwerp
Wat is je favoriete kinderboek?  
"Mannetje Monkie" en de Ding Dong Schat, 
van Bouke Jagt. 
Dit boekje is geïllustreerd door Jack Kohn. 
Het gaat over een mannetje dat in een woon-
wagentje woont en allerlei vreemde avonturen 
beleeft.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?  
Duiker. Na het zien van al die Jacques-Yves 
Cousteau films. 
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Paco de Lucia, de CD Siroco en dan speciaal 
het nummer La Canada. Of gewoon The  
Fuzillis: UNGAWA.
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent? 
Momenteel: Nuit Blanche van het Tarkovsky 
Quartet. Of: de derde symfonie van Henryk 
Górecki. Of Nick Cave’s: Live from KCRW, 
Wild Lovely Eyes.
Wat vind je het mooist van je werk als lichtont-
werper?  
Het mooiste van mijn vak is dat alles samen-
valt: muziek, zang, decor en kostuums waar 
ik, in samenwerking met de regisseur en de 
decorontwerper, overheen schilder met licht.

NELE ELLEGIERS 
decor en kostuums
Wat is je favoriete kinderboek?  
Adelheid gaat naar de opera van Tatjana 
Hauptmann (een Duits kinderboek).
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?  
Een clown in het circus.
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Als ik vrolijk ben luister ik naar allerlei soorten 
muziek. 
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?  
Ik luister graag naar de stilte als ik verdrietig 
ben.
Wat vind je het mooist van je werk als  
vormgever?  
Het mooiste aspect van mijn werk is als 
dromen werkelijkheid worden. En de magi-
sche momenten waarop de talenten van 
iedereen in de voorstelling samenvloeien en 
het publiek daardoor geraakt wordt.
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VERA FISELIER 
de mol
Wat is je favoriete kinderboek? 
Zodra ik aan Harry Potter en Narnia begon, 
kon ik niet meer stoppen met lezen en herle-
zen. Dan las ik ’s nachts als het licht uit moest 
met een glow-in-the-dark-poppetje nog de 
laatste bladzijdes van het hoofdstuk. Die had  
ik speciaal daarvoor dan bij een nachtlampje  
in de buurt gezet, om hem goed op te laden.
Wat wilde je later het liefst worden toen je klein 
was?
Orthodontist en tovenaar.
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent? 
Als ik héél vrolijk ben, luister ik muziek waarbij 
ik vrolijk kan meezingen en meedansen.
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?
Als ik verdrietig ben, luister ik graag naar 
muziek met mooie teksten die me weer een 
beetje opvrolijken.
Hoe oud was je toen je begon met zangles?
Mijn eerste zangles kreeg ik toen ik een jaar 
of 17 was van m’n moeder, die is ook zange-
res. Dat vond ik heel leuk, maar we kletsten 
stiekem een beetje te veel, dus toen heeft ze 
me voor zanglessen doorgestuurd naar m’n 
oom, die ook zanger is.
Wat vind je het mooist aan je werk als zanger?
Het allermooist vind ik dat je op een hele bij-
zondere manier een verhaal kunt vertellen en 
met behulp van de muziek een hele andere 
wereld kunt creëren. 

COEN BOUMAN 
video-ontwerp
Wat is je favoriete kinderboek? 
Pluk van de Petteflet
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?  
Astronaut
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Antonio Jobim en Underworld en wat daar 
tussenin ligt.
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent? 
Van Queens of the Stone Age tot Eric Satie. 
Wat vind je het mooist van je werk als video- 
ontwerper?  
Het uitzoeken van wat iets moet of kan zijn. 
En ik hou ook heel erg van het uitwerken 
daarvan.
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GINETTE PUYLAERT 
de veldmuis / de maan / het woud
Wat is je favoriete kinderboek? 
Wim is weg, een van de vele Gouden Boekjes. 
Het gaat over een nieuwsgierig jongetje dat 
op zijn verjaardag met zijn nieuwe driewieler 
op avontuur gaat, maar verdwaald raakt.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was? 
Na een bezoek aan Sea World was het 
meteen duidelijk: orka-trainer.
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Muziek waarop ik kan dansen! Swingende 
salsa of disco!
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?  
Philip Glass, die schrijft muziek om bij te  
kunnen huilen en die je toch ook weer rustig 
maakt.
Hoe oud was je toen je begon met zangles? 
Toen ik 13 was ging ik zingen bij een koor en 
toen ik 14 jaar was kreeg ik mijn eerste echte 
zangles.
Wat vind je het mooist van je werk als zanger? 
Om in opera's te mogen zingen waarbij je een 
fantasievol decor hebt en te gekke kostuums 
en pruiken. Dan ga ik helemaal op in mijn rol. 
Net zoals in deze opera, als muis met staart 
en al!

FRANCINE VIS 
de relmuis / de krekel / het woud
Wat is je favoriete kinderboek? 
Moeilijk kiezen! Max en de Maximonsters.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?  
Operazangeres
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent? 
Paul Simon
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?  
Joel Lyssarides (een Zweedse jazzpianist) en 
Arvo Pärt. En strijkkwartetten van Beethoven.
Hoe oud was je toen je begon met zangles?  
16, maar ik speelde viool van mijn 5e tot mijn 
14e. En ik begon met piano toen ik 14 was.
Wat vind je het mooist van je werk als zanger?  
Er komen zoveel verschillende dingen samen: 
de muziek, taal, acteren, kostuums en samen-
werken met andere musici. En dan als er 
publiek bij is, voelen hoe er magie in de lucht 
hangt. Alsof we samen, mensen op het podi-
um, achter de schermen en in het publiek, de 
tijd laten stilstaan. 
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BEREND EIJKHOUT 
de sprinkhaan / de aardworm / het woud
Wat is je favoriete kinderboek? 
Ik was dol op De Scheepsjongens van Bonte-
koe, van J. Fabricius. Ik heb het letterlijk stuk-
gelezen: uiteindelijk lagen de blaadjes los in 
de kaft.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was? 
Door dat boek wilde ik later graag zeeman 
worden. Dat is niet gelukt… Maar ik heb wel 
een keer een surfer gespeeld in een opera – 
telt dat ook?
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Als ik vrolijk ben luister ik graag reggae.
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent? 
Als ik verdrietig ben luister ik het liefst naar 
oude Franstalige zangers: Jacques Brel, 
Charles Aznavour, Edith Piaf.
Hoe oud was je toen je begon met zangles? 
Ik ben op mijn vijftiende begonnen met 
zangles, ben toen na twee jaar weer gestopt 
en heb het op mijn twintigste weer opgepakt. 
Wat vind je het mooist van je werk als zanger? 
Elke dag is anders: je komt op heel veel ver-
schillende plekken, ontmoet veel nieuwe 
mensen en je kunt jezelf verliezen in de mooi-
ste muziek en de meest uiteenlopende 
personages. 

JAN-WILLEM SCHAAFSMA 
de kikker / het woud
Wat is je favoriete kinderboek? 
De Kameleon, vooral als mijn vader het 
voorlas
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?  
Keeper (van een voetbalteam). Dat vond ik 
leuker dan een van de tien anderen zijn: je 
bent toch een beetje speciaal.
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Soul en Funk (Uptown Funk, Bruno Mars bij-
voorbeeld), heerlijk om op te dansen.
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?  
Het Requiem van Mozart, dat raakt je gelijk in 
je gevoel, en tegelijk lijkt het of er iemand met 
je meevoelt, dat is ook fijn!
Hoe oud was je toen je begon met zangles? 
Ik was 20 toen ik voor het eerst echt zangles 
kreeg op de muziekschool in Kampen.
Wat vind je het mooist van je werk als zanger? 
Dat je met muziek bezig mag zijn: om het 
goed te kunnen zingen, moet je de muziek 
helemaal binnenstebuiten keren. Het is dan 
net of je in de huid van een componist kruipt 
die vaak meer dan honderd jaar geleden leef-
de. Om die muziek op die manier weer tot 
leven te brengen in 2020, is supergaaf!
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ERIK STEVEN ROJAS TOAPANTA 
klarinet in Bes, basklarinet in Bes, 
bassethoorn
Wat is je favoriete kinderboek?  
Mijn favoriete kinderboek was The Toy Story 
Book. 
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?
Ik wilde journalist worden. 
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?
Ik luister graag naar jazz.
Welke muziek luister je graag als je verdrietig
bent?
Dan luister ik naar muziek uit Ecuador, het 
land waar ik vandaan kom. 
Hoe oud was je toen je jouw instrument
leerde te bespelen?
Ik ben begonnen toen ik 7 of 8 jaar oud was. 
Wat vind je het mooist van je werk als musicus?
Samen met vrienden genieten van het spelen 
van muziek, en daarmee weer andere mensen 
laten genieten. 

MIRNA ACKERS 
de spitsmuis / fluit, altfluit, piccolo
Wat is je favoriete kinderboek?  
Jip en Janneke van Annie M.G. Schmidt
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?  
Achtergronddanseres bij K3 (want dansen 
vond ik super leuk en zingen kon ik niet)
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Naar klassieke orkeststukken die ik zelf een 
keer heb gespeeld en waar ik tijdens het spe-
len blij van werd. Door de stukken terug te 
luisteren, wordt dat blije gevoel weer opge-
roepen en word ik nog vrolijker! (Maar soms 
vind ik muziek uit Disney-films ook heel leuk, 
als ik even geen zin heb in klassieke muziek).
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?
Ik luister dan graag naar het 8e strijkkwartet 
van Sjostakovitsj. Dat stuk is opgedragen aan 
de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog 
en daardoor zit er heel veel verdriet en boos-
heid in de muziek.
Hoe oud was je toen je jouw instrument  
leerde te bespelen?  
11 jaar, maar ik had toen al 2 jaar blokfluitles 
gehad.
Wat vind je het mooist van je werk als musicus?  
Dat je onderdeel kan zijn van een groot geheel 
samen met anderen, zoals bijvoorbeeld deze 
jeugdopera.
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NADIA TEN KATE 
viool
Wat is je favoriete kinderboek? 
Mijn favoriete kinderboek was Dribbel toen ik 
nog heel jong was. En mijn favoriete boeken 
toen ik wat ouder was waren Lena Lijstje en 
Oorlogsgeheimen.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?
Ik wilde altijd mama worden.
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?
Muziek met een positieve tekst en fijne beat 
of bijvoorbeeld een vrolijke, euforische 
symfonie.
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent? 
Een liedje waarvan de tekst een hele mooie 
betekenis heeft, of een langzaam deel uit  
bijvoorbeeld een vioolconcert met een mooie 
melodie.
Hoe oud was je toen je jouw instrument leerde te 
bespelen? 
Ik was 6 jaar toen ik begon met vioolspelen.
Wat vind je het mooist van je werk als musicus? 
Het mooiste vind ik dat je emoties losmaakt 
bij mensen. Door muziek kunnen mensen  
vrolijk worden, genieten, of teruggebracht 
worden naar herinneringen en ik vind het 
mooi daar een deel van te zijn!

PIOTR LIPOWICZ 
gitaar
Wat is je favoriete kinderboek? 
De tovenaar van Oz en De jongens van de 
Paulstraat.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was? 
Het eerste wat ik me kan herinneren, van toen 
ik nog op de kinderopvang zat, was dat ik een 
butler wilde worden. (Maar toen begreep ik 
nog niet wat dat eigenlijk was.)
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent?  
Nummers die ik ken en leuk vind – dat kan 
echt alles zijn, van ondes-Martenot [een  
soort elektrisch orgel] tot bluegrass [een 
Amerikaanse muziekstijl]. 
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?  
Django Reinhardt. En ik verken graag onbe-
kende muziek.
Hoe oud was je toen je jouw instrument leerde te 
bespelen?  
Ik ben begonnen met piano toen ik een jaar of 
11 was. Na twee jaar ben ik overgestapt op 
gitaar.
Wat vind je het mooist van je werk als musicus? 
Dat ik de mogelijkheid heb om met vrienden 
te werken. Dat ik kan reizen. En ik vind het 
leuk dat het me in staat stelt om samen te 
spelen en ideeën uit te wisselen met andere 
mensen. Tegelijkertijd vraagt het ook heel wat 
tijd in je eentje om je instrument te beheersen 
en om na te denken over grotere ideeën.
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RENÉE TIMMER  
cello
Wat is je favoriete kinderboek?  
Rupsje Nooitgenoeg.
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was?  
Schrijver.
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent? 
Meestal klassiek.
Welke muziek luister je graag als je verdrietig 
bent?  
Hardrock en metal.
Hoe oud was je toen je jouw instrument  
leerde te bespelen?  
Ik was 9 jaar toen ik begon met cello spelen.
Wat vind je het mooist van je werk als musicus? 
Het mooiste aan musicus zijn vind ik het 
samen muziek maken met telkens verschil-
lende mensen en dat er bijna geen dag 
 hetzelfde is.

BART FOLKERS 
altviool
Wat was je favoriete kinderboek?
De prentenboeken van Richard Scarry. Ik  
kon eindeloos kijken naar al die leuke plaatjes 
waarin heel veel verschillende verhalen te  
vinden zijn. 
Wat wilde je het liefst worden toen je klein was? 
Ik dacht heel lang dat ik iets met computers wil- 
de gaan doen. Toch ben ik later iets heel anders 
gaan doen… omdat muziek zo geweldig is.
Welke muziek luister je graag als je vrolijk bent? 
Thuis heb ik een ouderwetse platenspeler. 
Soms leg ik daar een plaat op met jazz van Chet  
Baker of Snarky Puppy en dans ik in mijn kamer!
En wat luister je graag als je verdrietig bent? 
Muziek van de Oostenrijkse componist Gus-
tav Mahler. Je kunt goed horen dat hij veel 
verdriet heeft gehad in zijn leven, maar ook 
veel liefde. Dat geeft soms een beetje troost.
Hoe oud was je toen je altviool leerde spelen?
Toen ik tien was, begon ik met vioolles. Bijna 
had ik voor cello gekozen. Toen ik negentien 
was, ben ik gewisseld naar de altviool. Die zit 
eigenlijk tussen de viool en de cello in: het 
ideale instrument voor mij.
Wat vind je het mooist van je werk als musicus? 
Het mooie is dat je op veel plekken komt. Van-
daag speel ik voor de opera in Amsterdam, 
maar misschien geef ik morgen wel muziekles 
op school. Of speel ik in een groot orkest, of 
een popband, of gewoon helemaal alleen. Het 
leukste is om alles af te wisselen!
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In deze uitdagende tijden komt veel tot stilstand. Dit biedt kansen. Er ontstaat ruimte  

voor nieuwe inzichten en mogelijkheden om op persoonlijk en professioneel vlak te 

groeien. Samen met Nationale Opera & Ballet heeft Houthoff een aantal masterclasses 

samengesteld die focussen op leidinggeven op afstand. 

Als de coronacrisis ons iets leert, is het wel de waarde van samenwerken.  

Door met elkaar in gesprek te gaan en ideeën uit te wisselen, kunnen wij van elkaar leren  

en elkaar versterken. Ted Brandsen, directeur van het Nationale Ballet, en Lisette Heemskerk, 

commercieel directeur van Nationale Opera & Ballet, delen hun meest succesvolle lessen. 

LEADERSHIP MASTERCLASS
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Of bekijk de masterclass op Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=L3RQbx2isEg
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DRAAG BIJ AAN 
OFF EN MAAK 
HET MEE!
Dankzij de steun van onze partners, 
sponsoren en donateurs kan ieder-
een het Opera Forward Festival hele-
maal gratis bezoeken, inclusief de 
voorstelling Een lied voor de maan. 
Dit sluit naadloos aan op de missie 
van het festival om nieuw publiek op 
een laagdrempelige manier kennis  
te laten maken met de opera. 

We zijn ontzettend dankbaar voor 
alle steun die we krijgen om deze 
ambitie waar te kunnen maken en 
hopen dat u ook een bijdrage wilt 
doen. Met een donatie investeert u 
niet alleen in de nieuwe generatie 
makers en de toekomst van opera, 
maar geeft ook de liefde voor opera 
door aan de nieuwe generatie. Via 
onderstaande link kunt u direct een 
donatie doen. 

Wilt u ons structureel steunen in 
onze missie en ook volgende edities 
van het festival helpen mogelijk te 
maken? We vertellen u graag meer 
over onze Vriendschappen en de 
belastingvoordelen bij periodiek 
schenken. Voor meer informatie  
kunt u contact opnemen met 
Roos Bernelot Moens via steun@
operaballet.nl of 06 14 609 453, of 
via onze website 

Draag bij aan OFF en maak het mee!
Doneer direct via deze link 
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Of bekijk de masterclass op Youtube.
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OPERA EN BALLET  
ONTDEKKEN VIA SCHOOL? 

Nationale Opera & Ballet wil dat iedereen het 
plezier van dansen en zingen kan ervaren. 
Daarom hebben we een rijk aanbod aan voor-
stellingen, workshops en projecten voor 
zowel het basis- als voortgezet onderwijs. 

Wilt u graag de school van uw eigen (klein-)
kinderen attent maken op ons aanbod voor 
scholen? Op de website en in onze educatie-
brochures is alles te vinden over onze educa-
tieve programma’s. 

operaballet.nl/onderwijs  
educatie@operaballet.nl  
020 551 8307 

MUZIEKTHEATER VOOR  
DE HELE FAMILIE

Wil je op de hoogte blijven van onze work-
shops, voorstellingen en andere activiteiten? 
Meld je aan voor onze nieuwsbrief!  
operaballet.nl/nieuwsbrief

Meteen ons actuele aanbod voor de hele 
familie zien?  Ga naar operaballet.nl/jong


