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BLACK MAN IN BLUE  

Aanvankelijk schreef Tazewell Thompson 
voor Blue een libretto over het leven van 
een zwart gezin met een jazzmuzikant als 
vader, dat verscheurd wordt door de dood 
van hun zoon door politiegeweld. Compo-
nist Jeanine Tesori stelde voor om van de 
vader een politieagent te maken, een ‘Black 
man in blue’. Het zou bijdragen aan de 
haast Griekse tragische kwaliteit van het 
verhaal, en de verhouding van de Ameri-
kaanse politie ten opzichte van racisme en 
ongelijkheid nog meer op scherp zetten.  

▶  Lees meer over het ontstaan van de  
opera in een interview met componist  
Jeanine Tesori op p. 19 

TELL, DON’T SHOW  

In Blue worden veel gesprekken gevoerd. 
We leren de personages kennen via deze 
gesprekken, en volgen via de gesprekken 
de verhaallijn. De daadwerkelijke gebeurte-
nis die de levens van alle personages op het 
toneel op hun kop zet, zien we niet. “Een les 
die ik geleerd heb van de Griekse tragedie 
is dat het geweld altijd buiten beeld wordt 
gebracht. De verbeelding kan het ons veel 
sterker laten invoelen dan het werkelijke 
gruwelijke beeld”, vertelt librettist en regis-
seur Tazewell Thompson hierover.  

▶  Lees meer over wat het schrijven van  
Blue voor Tazewell Thompson heeft 
betekend op p. 15  

 IN HET KORT

BLACK LIVES MATTER  

Blue ging in 2019 in wereldpremière op het 
Glimmerglass Festival. Een jaar later bleek 
het verhaal actueler dan ooit toen in 2020 
de straten en pleinen in de VS én Europa vol 
liepen. Spandoeken met leuzen als ‘Black 
Lives Matter’ en ‘I can’t breathe’ tekenden 
het straatbeeld. Sociale media werden 
gedomineerd door de hashtag #blacklives-
matter, Instagramaccounts kleurden zwart 
onder de leus ‘Black Out Tuesday’. De 
schokkende dood van de zwarte Amerikaan 
George Floyd door politiegeweld in Minne-
apolis, uitgebreid vastgelegd op camera, 
had velen met de neus op de feiten gedrukt. 
Hoewel het politieapparaat in Amerika een 
heel andere geschiedenis kent dan in 
Nederland, met een heel andere verhou-
ding tot raciale ongelijkheid, bleek het 
voorval ook in Nederland geen ‘ver-van-
ons-bed-show’.   

▶  Lees meer over de geschiedenis van de 
Amerikaanse politie op p. 23 

SOUL FOOD  

Buttermilk bisquits, cast-iron corn bread, 
pot liquor en chitterlings: het zijn zomaar 
wat gerechten die de moeder in Blue 
opsomt terwijl ze haar gezin voorziet van 
het eten van haar voorouders. De ‘soul food’- 
keuken met haar traditionele gerechten is 
geworteld in het slavernijverleden.  
De keuken heeft haar oorsprong op de 
Amerikaanse plantages, waar totslaafge-
maakten creatief omsprongen met de rest-
ingrediënten die voor hen overbleven.  

▶  Lees op p. 29 meer over de ontstaans-
geschiedenis van ‘soul food’

BLACK OPERA  

Blue voegt zich volgens operawetenschap-
per Naomi André in een rijtje heel succes-
volle ‘zwarte opera’s’, die in de laatste jaren 
meer en meer de aandacht krijgen die ze 
altijd al verdienden. In deze opera’s wordt 
de zwarte ervaring met een diepe betrok-
kenheid en zorgvuldige representatie 
getoond. “Hoewel Blue niet de enige opera 
is over zwarte ervaringen, maakt hij deel uit 
van een nieuw tijdperk van zwarte opera’s 
in de Verenigde Staten dat teruggaat tot de 
negentiende eeuw.”   

▶  Lees op p. 37 meer over Blue in relatie 
tot ‘Black opera’
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HET VERHAAL

De moeder roept haar vriendinnen bij  
elkaar in haar appartement in Harlem om  
te vertellen dat ze in verwachting is. Hun 
vreugde slaat om in bezorgdheid wanneer 
ze vertelt dat het een jongen wordt. De poli-
tievrienden van de vader daarentegen zijn 
onmiddellijk blij – en een beetje jaloers – als 
ze horen dat hun collega een zoon krijgt. 
 
Zestien jaar later komt de zoon, een artis-
tieke en activistische jongeman, regelmatig 
in aanraking met de politie vanwege zijn 
betrokkenheid bij geweldloze politieke pro-
testen. De vader confronteert de zoon, die 
zijn vader er op zijn beurt van beschuldigt 
als politieagent een onderdrukkend sys-
teem in stand te houden. Ondanks de bit-
tere woorden van de zoon zegt de vader  
dat hij altijd van hem zal houden.
 

Nadat de zoon tijdens een protest door  
een politieagent is doodgeschoten, zoekt  
de vader in zijn wanhoop contact met de 
Eerwaarde, die hem bemoedigend toe-
spreekt. De vriendinnen komen de door 
verdriet verscheurde moeder steunen bij  
de voorbereidingen op de begrafenis.  
Tijdens de uitvaart vinden de ouders steun 
in de gemeenschap die in de kerk om hen 
heen verzameld is.  

In een epiloog reizen we terug in de tijd:  
in een laatste bitterzoete scène zien we  
de drie familieleden rond de keukentafel.  
De zoon verzoent zich met zijn vader en 
deelt zijn plannen voor zijn vervolgoplei-
ding en nog één laatste protest.

Kenneth Kellogg en Aundi Marie Moore als  
The Father en The Mother tijdens een repetitie
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DOING THE WORK:  
OPERA ALS GESPREK

Opera is het Italiaanse woord voor werk, en de werkers zijn talrijk – het zijn de mensen  
die schrijven, interpreteren, uitvoeren, bouwen, getuige zijn en reageren. In een kunstvorm 
waarin zo intensief samengewerkt moet worden, is er één taak die door allen wordt 
gedeeld: het gesprek. Welk verhaal hebben we nodig, op dit moment, op deze plaats? En 
wat brengt ieder van ons – welk vakmanschap, welke persoonlijke ervaring, welke pijn en 
hoop en angst en vreugde – in het project in? Hoe maakt iedereen ruimte voor de vaardig-
heden en wijsheid van de anderen, terwijl er een nieuw verhaal aan het ontstaan is? 

Een aantal jaar geleden gaf Francesca Zambello de aanzet tot het gesprek dat Blue zou 
worden, door contact op te nemen met de Tony Award-winnende componist Jeanine 
Tesori. “Ik wilde een compositieopdracht geven voor een opera die heel direct zou spreken 
over zaken waar we vandaag mee te maken hebben,” zegt Zambello. “Ik was vooral geïnte-
resseerd in het openen van een gesprek over Amerika’s voortdurende worsteling met ras. 
Jeanine is een componist met gevoel voor theater, een scherp bewustzijn van de kwesties 
die onze ervaringen in het Amerika van de 21ste eeuw vormgeven, en een brandend ver-
langen om verhalen te vertellen die harten en geesten veranderen.”

Tazewell Thompson, die al lange tijd deel uitmaakt van de artistieke families van zowel het 
Glimmerglass Festival als WNO (Washington National Opera), werd aangetrokken als 
librettist en regisseur voor het project. Hij heeft een leven lang in het theater en de opera 
gewerkt, als acteur, dramaturg, curator, regisseur en toneelschrijver. “Met Blue keer ik niet 
terug naar wat ik weet, maar naar wat ik voel,” zegt Tazewell. “Wat ik voel voor mijn volk, 
mijn cultuur, onze overlevingsmechanismen, gemeenschapszin; onze worstelingen, tegen-
slagen en successen. Wat ik voel is noodzakelijk op dit kritieke moment in ons land waar 
alle levens ertoe doen in het algemeen, en waar zwarte levens ertoe doen in het bijzonder.” 

Tegen de clichés  
Het verhaal van Blue werd geboren, herzien en opnieuw geboren uit maandenlange 
gesprekken tussen Tazewell en Jeanine, waarbij Francesca regelmatig aansloot. Toen het 
verhaal vorm begon te krijgen, waren er meer gesprekken nodig. In de eerste versie van 
het libretto was de vader een jazzmuzikant, maar was dat geen cliché? Het was Jeanines 
suggestie om van de vader die zijn zoon verliest door de kogel van een politieagent zelf ook 
een politieagent te maken. “Absoluut niet,” was Tazewells onmiddellijke reactie. “Ik wil niet 
en heb ook niet de wens, de interesse of de vaardigheden om over een zwarte politieagent 
te schrijven.” Na verder beraad herkende hij echter “de ironie, de spanning, de schitte-
rende mogelijkheden van persoonlijk conflict en hartzeer van een vader wiens zoon wordt 
vermoord door een collega-agent.” 

Meer gesprekken: Tazewell interviewde twee zwarte politieagenten, een in Washington 
D.C. en een in Harlem. De laatste vertelde dat hij een moeilijke relatie had met zijn zoon, 
die zich schaamde en ontzet was dat zijn vader voor en met ‘The Man’ werkte – de vijand. 
In hetzelfde gesprek kwam Tazewell te weten dat de verzekering voor het hele gezin van de 
politieman – inclusief tandarts – een belangrijke motivatie was om bij de politie te gaan 
werken. Beide details waren van belang toen hij verder ging met het libretto, net als de her-
haalde verwijzingen van beide agenten naar hun uniform als ‘their blues’. 

 Hoewel Blue over moeilijke onderwerpen gaat, wilden zowel Tazewell als Jeanine dat hun 
opera geworteld zou zijn in een stabiele familie, met sterke banden met de gemeenschap. 
“Ik vind dat geen enkele cultuur louter door haar lijden moet worden gerepresenteerd,” 
zegt Jeanine. “Onze personages zijn onschuldig aan wat hen te wachten staat.” Hoewel de 
vader en de moeder zich ervan bewust zijn dat zelfs hun goed opgeleide familie uit de 
hogere middenklasse binnen een racistische maatschappelijke structuur leeft, is er voor 
hen – en het publiek – reden om te hopen, te dromen en te lachen. 

Eigen verhalen vertellen 
Terwijl Tazewell en Jeanine aan hun opera werkten, kwamen er steeds meer verhalen in het 
nieuws over ongewapende zwarte mannen en vrouwen die door de politie waren gedood, 
en elk incident liet de gemeenschappen rauwer en meer gekwetst achter. De componist en 
librettist besloten al vroeg om het publiek geen getuige te laten zijn van de tragische 
gebeurtenis die alles voor de personages verandert. Blue is ontegenzeggelijk het verhaal 
van een vreselijk verlies, maar het is ook een verhaal over relaties. De opera ontvouwt zich 
in een reeks gesprekken – tussen een aanstaande moeder en haar vriendinnen, een man 
en vrouw die net vader en moeder zijn geworden, tussen een broederschap van politie-
agenten en vaders, een vader en zoon, een rouwende man en zijn geestelijke, een gemeen-
schap die verwoest is door alweer een zinloos verlies. 

Bij het vertellen van een verhaal als dit, kunnen de gesprekken moeilijk zijn, maar ze zijn 
essentieel. “Als mensen zeggen dat iedereen elk verhaal kan vertellen, is dat feitelijk waar, 
maar moreel gezien gecompliceerd,” zegt Jeanine. “Het is niet altijd een comfortabel 
gevoel voor mij. Ik zie mezelf als een facilitator, ik ben er om het verhaal van mijn 
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samenwerkingspartner te belichten. Als het op het structureren van de partituur aankomt, 
ben ik op bekend terrein. Maar de bron is Tazewell, en als ik een vraag had over het ver-
haal, belde ik hem. Als mensen hebben we zoveel gemeen, maar met zoiets beladens als 
raciale ongelijkheid, een systeem dat over een periode van honderden jaren in werking is 
gesteld, weet ik dat ik niet eens kan beginnen te begrijpen hoe dat is.” 

Voor Tazewell zegt het vertellen van verhalen, het aangaan van een gesprek tussen arties-
ten en publiek, “iets diepers, iets over onze diepe onverzoenlijke, (onbetwistbare) gemeen-
schappelijkheid – we zijn allemaal zangers in hetzelfde koor, bladeren van dezelfde boom 
– hoe het lot ons ook verdeelt: zwart, bruin, geel, wit; Jood, niet-Jood; moslim; homo, les-
bisch, transgender; republikein, democraat; rijk, arm.” 

Intercontinentaal gesprek  
Blue ging in juli 2019 in wereldpremière op het Glimmerglass Festival. The Financial Times 
gaf Blue een ‘ereplaats’ in een seizoensoverzicht en merkte op dat “Tesori’s muziek eclec-
tisch is, zoals zoveel nieuwe opera’s, maar in dit geval trefzeker. Haar orkestratie is rijk en 
haar vocale lijnen behouden een schoonheid en zeggingskracht.” The New York Times’ 
criticus Anthony Tommasini nam Blue op als een van zijn topkeuzes van 2019, en 
beschreef: “Ms. Tesori’s sterke maar subtiele partituur … gecombineerd met Mr. Thomp-
sons grimmig elegante en pittige woorden.” Overal waar Blue wordt uitgevoerd, vormen de 
gesprekken over de voorstelling – zowel georganiseerd als spontaan ontstaan in de foyer 
– een belangrijk element. Zo toont Blue aan wat de kracht van een enkel telefoongesprek 
kan zijn, wanneer we zien dat het kan uitgroeien tot een nationaal, en met de Europese 
première van Blue bij De Nationale Opera, zelfs tot een intercontinentaal gesprek. 

Tekst: Kelley Rourke  
Vertaling: Jasmijn van Wijnen

Charles Williamson als Congregant tijdens een repetitie
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‘BLUE IS EEN OPROEP TOT 
HOOP, BEGRIP EN LIEFDE’

Zes vragen aan librettist en regisseur  
Tazewell Thompson

Hij noemde zijn libretto zijn ‘brief aan de wereld’. Tazewell Thompson schreef met 
Blue een persoonlijke hartenkreet over de positie van de zwarte man in zijn thuis-
land de VS en buurt Harlem. Met het vertellen van de persoonlijke tragedie van 
een zwart-Amerikaans gezin, vertelt Thompson een verhaal dat voor de hele 
zwarte Amerikaanse bevolking inhaakt op alledaagse angsten, of zelfs een spiegel 
van de werkelijkheid vormt. Wat betekent Blue voor de schrijver en regisseur, die 
in zijn gloedrijke carrière zijn sporen in theater en opera al verdiende?

“Als zwarte man, geboren en getogen in Amerika, die ernaar streeft te leven en te overle-
ven in zijn land, voel ik me machteloos in mijn wens om de politieke rancune en onrecht-
vaardigheid in mijn zeer onvolmaakte, verdeelde land te kunnen veranderen. Een land waar 
ik niettemin van hou. Natuurlijk, ik ga altijd stemmen; ik schrijf brieven naar mijn vertegen-
woordigers; ja, ik demonstreer en protesteer voor allerlei bedreigde rechten – vooral de 
laatste jaren onder de vorige regering; ik ben vrijwilliger bij de voedselbank van mijn 
gemeenschap; ik doe wat miljoenen Amerikanen hebben gedaan en blijven doen als 
medelevende mensen. Maar het is niet genoeg. Omdat ik niet kan toekijken hoe mijn 
zwarte broeders en zusters voortdurend van hun families worden weggerukt en van deze 
wereld worden weggenomen, kan ik mezelf alleen maar aanbieden om mijn pijn en frustra-
tie uit te drukken met kunst, als schrijver en regisseur. Blue biedt mij een kans om als 
librettist en regisseur op mijn manier zwarte vreugde en liefde, zwarte familie; zwarte kerk- 
en gemeenschapszin; ons verdriet, onze woede, pijn en veerkracht te verbeelden en te vie-
ren. Elk operahuis dat Blue programmeert, leert en inspireert me om mijn plaats te beves-
tigen als kunstenaar en geëngageerd burger, die hunkert naar verandering, in de hoop 
mijn volk sterker te maken. Ik schreef het libretto, mijn brief aan de wereld, met een oproep 
tot hoop, begrip en liefde.”  

Is Blue dan een autobiografisch verhaal?
“Nee, Blue is zeker niet autobiografisch. Ik ben een zwarte man, en als schrijver van dit 



1716

over de complexiteit en het zielsverlangen van zwarte mensen om hun leven te leven. Ik 
hoop dat het Nederlandse publiek komt voor het feest en blijft voor de meeslepende reali-
teit van het zwart zijn in Amerika. Dat het de veerkracht van deze zwarte familie en de 
zwarte gemeenschap waardeert, de herinneringen vasthoudt aan de prachtige muziek van 
Jeanine Tesori; de uitstekende zangers, het ongeëvenaarde orkest onder leiding van de 
grote maestro Kwamé Ryan en hun vriendenkring vertelt dat zij Blue niet mogen missen.”  
 
Tekst: Jasmijn van Wijnen

verhaal zie, voel, verbeeld en steun ik alle kanten: de moeder, vader, vriendinnen, vrienden, 
de Eerwaarde. Als ik al iemand ben in de opera, dan ben ik de zoon. Ik sta het dichtst bij 
hem. Ik begrijp hem volledig: zijn liefde voor kunst, poëzie, muziek, zijn angst en afkeer van 
slechte agenten, en zijn woede tegen de schijnbaar eindeloze nachtmerrie, het onoverwin-
nelijke mechanisme van onrecht en politieke corruptie. Zijn vastberadenheid om te vech-
ten voor verandering is opzienbarend. Ik mis hem altijd vreselijk als hij er niet meer is.” 

Als toeschouwer zien we de momenten waarop hij er nog is, en daarna de momen-
ten waarop hij er niet meer is. We zien niet wat daartussenin gebeurt, maar we 
horen over de gebeurtenissen in de gesprekken tussen de personages.
“Ik heb het verhaal van Blue, en zijn zwarte personages, altijd willen zien in een operahuis. 
En ik heb ze willen zien als echte, identificeerbare menselijke wezens. Hoe zij, via mijn 
tekst, zouden kunnen spreken, met elkaar omgaan en zich door de toneelruimte zouden 
bewegen. Hun zorgen, hun geloof, werk, vreugde, liefde en angst. Ik heb nooit, niet één 
keer, overwogen om de eigenlijke moord op de zoon te tonen. Eén les die ik geleerd heb 
van de Griekse tragedie is dat het geweld altijd buiten beeld wordt gebracht. De verbeel-
ding kan het ons veel sterker laten invoelen en realiseren dan het werkelijke, gruwelijke 
beeld.” 

Een belangrijk onderdeel van de voorstelling is het gesprek tussen de vader en de 
Eerwaarde. Waarom speelt de kerk en het geloof zo’n grote rol in de opera?
“De kerk vormt het centrum van de zwarte gemeenschap. Na familie komt de kerk. En de 
kerk heeft een educatieve functie. De leider van de zwarte kerk is de vader van ons allen, 
onze biechtvader en trooster. Daarom moest de Eerwaarde een belangrijke rol spelen in 
Blue.”  

Naast de troostende functie van de geestelijke, speelt ook het traditionele eten in 
Blue een belangrijke, troostrijke rol. 
“Absoluut. In alle stukken die ik heb geschreven, schrijf ik over eten. Dat is niet anders in 
Blue. Het voedsel van mijn volk, mijn voorouders, is van specifiek cultureel belang voor mij. 
Ik erken en vier de historische rol die voedsel speelde in het leven van zwarte mensen vóór 
de slavenhandel en de inventieve overlevingsbehoefte die ontstond op de plantages. De 
aria die de moeder zingt in de epiloog is een eerbetoon, een hymne aan de verbindende 
aard en genezende kracht van het voedsel van mijn volk. Mijn favoriete passage, een soort 
‘Black food hosanna’, komt heel vroeg in de opera, wanneer een zegening wordt gegeven 
aan het verwachte kind: “Aan het einde van een regenboog, geen pot met goud, maar een 
pot met kool en varkensschenkel op de bodem, herinner je wie je bent, waar je vandaan 
kwam, hoe ver je ook mag gaan.”

Wat betekent het voor jou dat Blue, na verschillende uitvoeringen in de VS, nu voor 
het eerst in Europa te zien zal zijn?
“Het voelt als een enorme prestatie dat Blue nu in Europa uitgevoerd wordt. Ik voel me 
nederig en verheugd om het feit dat Jeanine Tesori en ik erin geslaagd zijn onze opera bui-
ten de Verenigde Staten te verspreiden. Het levert nieuwe getuigen op van ons verhaal 

“Maar hier zijn we nu: kunst imiteert het leven, het leven 
imiteert kunst. Helaas hebben de thema’s in Blue geen 
houdbaarheidsdatum. Ik voeg mijn stem bij die van de 

personages die in de opera zingen, en bij die van de echte 
families die grote verliezen lijden. Onze ogen zullen nooit 

vrij zijn van tranen.” 
—

 Tazewell Thompson, “My Journey to Writing an Opera 
About Police Violence”, The New York Times.
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Een zwarte man in dagelijkse, stedelijke kleding kijkt het publiek recht aan.  
Zonder verdere toelichting wordt de toeschouwer alleen gelaten met zijn voor-
oordelen en geconfronteerd met zijn verwachtingen. Het speelveld wordt gelijk-
getrokken. Zo begint Blue, de opera die Jeanine Tesori componeerde en waarin 
zij samen met librettoschrijver en regisseur Tazewell Thompson tegen de stereo-
types in wilde bewegen, om een nieuw en écht verhaal te vertellen over de impact 
van politiegeweld op een heel normaal zwart gezin. 

Blue kwam tot stand naar aanleiding van een compositieopdracht van het  
Glimmerglass Festival. Waarom denk je dat jij in het bijzonder werd benaderd  
met deze vraag? 
“Francesca Zambello, de directeur van het Glimmerglass Festival, wist dat ik me bezig-
houd met actuele thema’s. Het was nog voor de dood van George Floyd, waarna niemand 
meer om de Black Lives Matter-beweging heen kon, maar de problematiek van politiege-
weld tegen zwarte mensen bestond al lang. Toen ze mij vroeg om een opera te compone-
ren over de rol die ongelijkheid en ras spelen in het hedendaagse Amerika, wist ik meteen 
dat ik het wilde doen. Maar ik wist ook dat ik er heel zorgvuldig mee om moest gaan, 
omdat ik die doorleefde ervaring niet heb. Diezelfde avond zag ik een voorstelling van 
Tazewell Thompson, die ik toen nog niet kende en van wie ik ook nog niet wist dat hij een 
hele goede schrijver was. Toen ik met hem sprak over het project, hadden we meteen een 
goede klik. Hij stelde zelf voor het libretto te schrijven, iets waarvoor we wekenlang met 
elkaar spraken. Als zwarte man woonachtig in New York zat hij immers vol verhalen - dra-
matisch, hartverscheurend en tegelijkertijd vol van vreugde en liefde. Op basis van zijn 
levensverhaal besloten we een verhaal te vertellen over een zwart gezin uit Harlem, Taze-
wells eigen wijk.” 

Is het verhaal van Blue dan gebaseerd op Tazewells eigen leven? 
“Tazewell putte in eerste instantie uit zijn eigen ervaringen als zoon van een jazzmuzikant. 

VOORBIJ DE STEREOTYPES
Een interview met Jeanine Tesori over Blue
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kerk ziet is er de verwachting dat je Gospelmuziek gaat horen. Maar ik wilde muziek com-
poneren die meer hymne-achtig van aard was.” 

Waarom?  
“Een hymne straalt gemeenschapszin uit. Terwijl de duetten en trio’s meer gedragsmatig 
en alledaags, zijn, klinken de koorstukken veel meer als koralen. Het zijn immers de 
momenten waarop de gemeenschap samenkomt. Het gaat hier minder om contrapunt, 
maar veel meer om het samen bewegen en het harmonieuze. In het bijzonder wanneer de 
vader “I lay my burden down, I ain’t gonna study war no more” zingt, voelen we de omhel-
zing van de gemeenschap, die hem – en zijn vrouw – er doorheen gaat slepen. Dat is pre-
cies wat we wilden: de kerk niet laten voelen als een bakstenen gebouw of instituut, maar 
als een gemeenschap die steun biedt.”

De opera ging in première in 2019. Sindsdien lijkt de opera, mede door de dood 
van George Floyd, alleen maar actueler geworden. Wat hoop je voor de toekomst 
van het werk?  
“Er zijn genoeg werken die ooit goed ontvangen werden, maar daarna in vergetelheid zijn 
geraakt. Je kunt niet voorspellen of iets de tand des tijds zal doorstaan, totdat de tijd 
daadwerkelijk verdergaat. Dat gebeurt denk ik ook met een werk als Blue. De wereld her-
schrijft zich, en daarom kan eenzelfde stuk in een andere tijd weer heel anders zijn. 
 
Ik ben steeds weer verrast dat er, waar we ook over het project spreken, zoveel overeen-
komsten blijken te zijn. Het is overal. Het gaat in Blue heel specifiek over de VS en de poli-
tie, maar waar het eigenlijk over gaat is de frictie tussen ‘wij’ en ‘zij’ die in elke cultuur 
bestaat. Ik hoop dat de toeschouwer, of hij zich erin herkent of niet, na de voorstelling het 
theater verlaat en beseft dat de opera zich niet alleen in het operahuis afspeelde, maar uit 
de wereld is gegrepen.”

Tekst: Jasmijn van Wijnen

En omdat politiegeweld op dat moment meer dan ooit alomtegenwoordig was in de VS 
wisten we vanaf het begin af aan dat de opera over politiegeweld moest gaan. Maar ik 
wilde een ander, een nieuw verhaal vertellen, omdat we het verhaal van een zwarte jazzmu-
zikant inmiddels wel kennen. Ik vraag mezelf altijd af wie nog niet het hoofdpersonage is 
geweest in zijn eigen verhaal. En dus stelde ik voor om de vader zélf een agent te laten zijn. 
Ik wist dat Tazewell iets zou kunnen creëren dat genuanceerd zou zijn en recht zou doen 
aan de complexiteit van die situatie.” 

Hoe belangrijk is die nuance precies?  
“Ik denk dat dit soort zaken vaak gereduceerd worden, in plaats van gedestilleerd. Wan-
neer je iets reduceert, bekijk je het niet vanuit verschillende oogpunten en doe je geen 
recht aan de complexiteit ervan. Dat is bij een onderwerp als politiegeweld juist wel nodig: 
het politieapparaat van de VS is ontstaan in een tijd waarin agenten totslaafgemaakten 
terugbrachten naar hun eigenaars. Dat DNA moeten we onder ogen zien, want de opvoe-
ding door zwarte ouders in Amerika komt, tot op de dag van vandaag, hieruit voort. 

Als je dan een zwarte politieagent én vader van een zoon als personage creëert, dan breng 
je een maatschappelijk conflict naar de huiskamer. De situatie van de ‘Black man in blue’ 
wilden we onderzoeken: iemand die zijn leven op het spel zet, elke dag, en zijn eigen 
geschiedenis als het ware bevecht en vervolgens de strijd aan moet gaan met zijn eigen 
kinderen, door wie hij niet begrepen wordt. Hoewel Tazewell in eerste instantie een grote 
aversie voelde tegen het schrijven van een politieagent als personage, voelde hij ook dat 
dat was wat hij moest doen, juist omdát hij er zo sterk op reageerde.” 

Is opera de juiste kunstvorm om een verhaal als dat van Blue te vertellen? 
“Opera is een veelzijdige kunstvorm, met ruimte voor groots drama. Op het operapodium 
horen epische verhalen thuis. Blue is zo’n episch verhaal. Maar het is ook een waarachtig 
verhaal. We zien een hoogopgeleid gezin, succesvol, liefdevol – dat toevallig zwart is. We 
wilden bepaalde stereotiepe verbeeldingen van zwarte mensen, die je vaak ziet in films of 
in de media, tegengaan. We voelden dat er een haast Grieks-tragische kwaliteit lag in de 
opera: met de drie vriendinnen, de drie vrienden van de vader, het koppel, de zoon en zijn 
lotsbestemming. Ik raakte gefascineerd door het idee van het lot en vroeg me af: is het lot 
van een Amerikaanse zwarte man al bij de geboorte bepaald, of is er toch nog sprake van 
werkelijke vrijheid?”

Hoe ben je te werk gegaan en hoe heb je een muzikale taal gevonden om dit ver-
haal te vertellen? 
“Tazewell en ik hebben veel gepraat. Over de kerk en het geloof, over de politie en de posi-
tie van de politie in de maatschappij, over gemeenschapszin. Dat was allemaal nog voordat 
er één noot was geschreven. Dat is hoe ik werk. Ik bouw een werk vanaf de grond op. En 
vanaf het moment dat ik begin te schrijven, komen de personages tot leven. Ik kan geen 
kant-en-klaar libretto op muziek zetten. De personages begonnen als het ware tot me te 
zingen vanuit de teksten van Tazewell en de discussies die we over ze voerden. We wilden 
stereotypes tegengaan, ook in de muziek. Wanneer je een koor van zwarte mensen in een 
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De politie in de Verenigde Staten kent een lange geschiedenis. Hoewel de Ameri-
kaanse politie altijd aan controverse onderhevig is geweest, is hun racistische 
handelen door verschillende voorvallen van politiegeweld en het momentum van 
de Black Lives Matter-beweging de laatste jaren sterker voor het voetlicht geko-
men. In Blue wordt getoond dat de manier waarop zwarte Amerikanen zich ver-
houden tot het politieapparaat gebaseerd is op raciale ongelijkheid. Wanneer we 
de geschiedenis van de politie in Amerika bekijken, en preciezer inzoomen op de 
feiten rondom het ontstaan en de implementatie van het politiesysteem in de VS, 
wordt duidelijk dat deze op racistische systemen is gebouwd. Het verheldert in 
wat voor conflicterende situatie de vader van het gezin in Blue zich bevindt als 
‘Black man in blue’ – als zwarte politieagent in Amerika.

De geschiedenis van het politieapparaat in de VS is geworteld in de tijden van slavernij. In 
het zuiden, waar slavernij een centrale rol in de economie innam, bestonden ‘slave patrols’ 
(letterlijke vertaling: slavenpatrouilles): patrouilles die ervoor moesten zorgen dat wegge-
lopen tot slaaf gemaakte mensen werden opgepakt en teruggebracht naar hun eigenaren. 
Deze patrouilles kunnen gezien worden als de eerste publiek gefinancierde politiedienst in 
het Amerikaanse zuiden. Onder de werkzaamheden van de slavenpatrouilles vielen het 
doorzoeken van de verblijven van de tot slaaf gemaakte mensen, het van de weg weren en 
het ontbinden van bijeenkomsten van tot slaaf gemaakte mensen . De patrouilles stonden 
bekend om hun hoge mate van gewelddadigheid en meedogenloosheid in hun optreden. 
De leden van de patrouilles bestonden over het algemeen uit witte mannen (en sporadisch 
een paar vrouwen) uit alle lagen van de maatschappij, van zeer arme mensen tot rijke plantage- 
eigenaren die zelf de controle over hun slaaf gemaakte mensen wilden verzekeren. 

Amerikaanse Burgeroorlog en Reconstructie 
Ook tijdens de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) bleven de slavenpatrouilles 
bestaan, en ze verdwenen ook niet volledig nadat de slavernij werd afgeschaft. Tijdens  

‘YOU KEEPIN’ IT SAFE  
FOR THE WHITE MAN,  

NOT FOR ME’
Een blik op de geschiedenis van de Amerikaanse politie

Rehanna Thelwell, Vuvu Mpofu en Aundi Marie Moore tijdens een repetitie
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de vroege Reconstructie voegden verschillende groeperingen zich bij de voormalige sla-
venpatrouilles om controle over zwarte Amerikanen uit te blijven oefenen. Groepen als het 
federale leger, staatsverdedigingstroepen en de Ku Klux Klan namen vervolgens de verant-
woordelijkheden van de vroegere slavenpatrouilles over en stonden bekend als nog 
gewelddadiger dan hun voorgangers. In de loop van de tijd begonnen deze groepen te lij-
ken op en te functioneren als sommige net nieuw opgerichte politie-eenheden in de VS. 
Historici stellen dat de overgang van de slavenpatrouilles naar door de overheid gefinan-
cierde politiediensten haast naadloos was in het zuiden van de Verenigde Staten.

Het Reconstructietijdperk was een racistisch geladen tijdperk. De politie handhaafde met 
harde hand en werd ingezet om de witte gemeenschappen een gevoel van veiligheid te 
geven, door de zwarte gemeenschappen te intimideren en gescheiden te houden van de 
witte bevolking. Dat gevoel, dat de politie er in Amerika niet voor iedereen is, vindt hier zijn 
oorsprong en is een gevoel dat ook onder de hedendaagse zwarte Amerikaanse bevolking 
nog steeds heerst. De zoon verwijst hier in de opera letterlijk naar, wanneer hij zijn vader 
aanspreekt op zijn beroep als politieagent en zegt: “You keepin’ it safe for the white man, 
not for me.” 

Jim Crow-wetten 
Onder de noemer van de Jim Crow-wetten, waren tussen 1880 en 1965 een aantal wetten 
van kracht die ervoor moesten zorgen dat zwarte en witte gemeenschappen gescheiden 
bleven. Deels door een maas in het dertiende amendement, waarin de afschaffing van de 
slavernij behalve als vorm van bestraffing werd beschreven, kon de politie zwarte Amerika-
nen oppakken op grond van het overtreden van de racistische Jim Crow-wetten – wetten 
die hun fundamentele rechten als mens ontkenden. In gevangenschap kende slavernij op 
die manier een duister voortleven. Door de uitspraak in de zaak Plessy vs. Ferguson (1896), 
waarin het Hooggerechtshof bepaalde dat zolang witte en zwarte gemeenschappen toe-
gang hadden tot dezelfde middelen, zij gesegregeerd konden blijven, werd de politie alleen 
maar aangemoedigd om racisme onderdeel te laten zijn van hun praktijk. Helaas duurde 
deze wettelijke segregatie bijna honderd jaar, tot de goedkeuring van de Civil Rights Act in 
1964.

‘Stop and frisk’ 
Maar ook ver na de Civil Rights Movement, waarin de politie vooral verantwoordelijk was 
voor het tegengaan en ontbinden van protesten en demonstaties, blijven bij de politie in 
Amerika discriminerende praktijken ingebed in hun manier van werken. Het ‘stop and  
frisk’-beleid is daar een helder voorbeeld van. Politieagenten mogen iemand zonder waar-
schuwing aanhouden en fouilleren, zonder dat daar een heldere aanleiding voor is. Ze hoe-
ven slechts te vermoeden dat iemand iets verkeerd doet of dat het individu op basis van 
etnische profilering ‘voldoet’ aan de beschrijving van een verdachte waarnaar wordt 
gezocht. Dit soort discriminerende praktijken zorgt ervoor dat de sociale hiërarchie die in 
tijden van slavernij werd gecreëerd, blijft bestaan.  

De Nederlandse context 
De Amerikaanse politie kent een heel andere geschiedenis dan de Nederlandse. De wor-
tels van de Nederlandse politie liggen niet in een slavernijverleden, maar het politieappa-
raat komt ‘slechts’ voort uit de behoefte van koningen en stadsbesturen om opstanden en 
oproertjes te bezweren. In Amerika liggen de getallen van sterfgevallen ten gevolge van 
politieoptreden vele malen hoger dan in Nederland. Toch delen de Amerikaanse en Neder-
landse politie het gebruik van etnische profilering in hun werkzaamheden. In Nederland 
wordt profilering op basis van uiterlijk en afkomst bewust ingezet als opsporingemethode 
en is bovendien geautomatiseerd in het zogenoemde Criminaliteits Anticipatie Systeem 
(CAS). Een systeem dat agenten op basis van algoritmen vertelt waar ze moeten patrouil-
leren om zoveel mogelijk ‘criminelen’ tegen te komen. Er wordt weleens gesteld dat de 
Nederlandse politie zich steeds meer in Amerikaanse richting beweegt, na jarenlange poli-
tieke pleidooien voor meer agenten en harder optreden (bijvoorbeeld met gebruik van de 
nieuw ingevoerde taser). Eén-op-één vergelijkbaar zullen de politieapparaten echter nooit 
zijn, juist doordat zij zo’n andere geschiedenis kennen. 

‘The Talk’ 
Zoals de zoon in Blue aangeeft, voelt de politie in Amerika niet aan als een politie ‘voor 
iedereen’. Terwijl de vader zelf politieagent is – en zijn eigen leven als ‘Black man in blue’ 
op het spel zet voor de veiligheid van anderen – staat zijn zoon op tegen het volgens hem 
racistische politieapparaat. Waar de vader denkt dat zijn zoon gevaar loopt wanneer hij als 
zwarte jongeman al protesterend de straten opgaat, vindt de zoon dat hij zich tegen onge-
lijkheid moet verzetten. De dood van de zoon door een kogel van een witte politieagent 
bewijst het gelijk van beiden. De zorgen van ouders van zwarte zoons worden vaak geuit in 
wat bekend staat als ‘The Talk’. Het is het gesprek dat ouders van zwarte kinderen in de VS 
voeren om ze te wapenen tegen het feit dat ze anders behandeld kunnen worden – in het 
bijzonder door de politie. Dat de vader in Blue ‘The Talk’ pas uitspreekt in een moment van 
mentaal afdwalen, wanneer de toeschouwer al weet dat hij daarmee het tragische einde van 
zijn zoon niet heeft kunnen voorkomen, maakt het moment in de opera des te schrijnender. 

Blue laat zien wat de menselijke en fatale gevolgen zijn van institutioneel racisme. Het laat 
het DNA van de Amerikaanse politie doorschemeren in subtiele en minder subtiele verwij-
zingen naar het slavernijverleden. Bovenal toont het een portret van de mensen achter de 
gruwelijke nieuwsfeiten omtrent politiegeweld. Maar de opera spreekt ook hoop uit: hoop 
op een betere toekomst, een toekomst zonder onnodig onvoltooide dromen en in de knop 
gebroken toekomsten.

Tekst: Jasmijn van Wijnen
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Blijf in leven. 
Dat is wat je moet doen. 

Je bent een Zwarte jongen. 
Een wandelend, bewegend doelwit. 

Een Zwarte jongen. 
Doe de capuchon af… 

[...]
Zoon, het licht wordt oranje. Ren! 

Ren naar de overkant van de straat. Nee! 
Niet rennen. Lopen. Niet lopen. 
Lopen. Niet lopen. Niet lopen! 

[...]
Draag geen capuchon. 

Draag geen glimmende voorwerpen. 
Neem geen tatoeage. 

Geen gaatjes in je oren. 
Scheer je hoofd niet. 

Neem geen Afro. 
Maak geen vuist. 

Ga niet op de stoeprand zitten. 
Ga niet op de motorkap van een auto zitten. 

Vlecht je haar niet in. 
Kijk de man niet in zijn ogen. 

Kijk de man in de ogen. 
Maak geen snelle bewegingen. 

Steek je handen niet in je zakken. 
Doe je shirt niet uit. 

Ga niet op het gras liggen. 
Draag geen zonnebril! 

Niet spugen. 
Niet kauwen. 
Niet lachen.

[...]

– The Father in Blue

Kenneth Kellogg als The Father in Blue op het Glimmerglass Festival

THE TALK
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Het eten van onze voorouders 
slaat zijn armen om ons heen, 

houdt ons vast, brengt ons samen. 
Overleefd. 

Opgebloeid.
Op het eten dat overbleef. 

– The Mother in Blue

In Blue speelt de Afro-Amerikaanse keuken een belangrijke rol. Zo is de moeder 
van het gezin dat centraal staat in de opera de trotse eigenaar van een ‘soul 
food’-restaurant. Ook thuis communiceert zij haar liefde voor haar man en zoon 
via de traditionele gerechten die ze voor hen op tafel zet, in de hoop dat dat de 
hoogopgelopen spanningen tussen vader en zoon doet bedaren en ze dichter bij 
elkaar brengt. ‘Soul food’, de populaire benaming voor de traditionele Afro-Ameri-
kaanse keuken, vindt zijn oorsprong op de plantages waar tot slaaf gemaakte 
mensen niet uit culinaire overwegingen, maar uit noodzaak creatief omsprongen 
met de overgebleven ingrediënten van de plantagehouders.

In de zeventiende eeuw begint wat we nu de handel op de Middenpassage noemen. Deze 
driehoekshandel, die ervoor zorgde dat mensen onder erbarmelijke omstandigheden van-
uit Afrika naar Noord- en Zuid-Amerika werden vervoerd, zou uiteindelijk tot diep in de 
negentiende eeuw blijven bestaan. Mannen, vrouwen en kinderen werden geroofd uit de 
binnenlanden van Afrika en naar de oevers van voor hen vreemde landen gebracht. Zij wer-
den niet vervoerd als mensen, maar als vee. Met honderden tegelijk gingen zij geketend 
laadruimtes in voor een maandenlange tocht over de Atlantische oceaan, om vervolgens te 
worden verkocht aan plantagehouders, zodat ze konden werken op de katoen- en suiker-
rietplantages in Noord- of Zuid-Amerika. 

‘THE SOUL OF FOOD’:  
VAN PLANTAGE NAAR  

HEDENDAAGSE KEUKENTAFEL

Kenneth Kellogg, Aundi Marie Moore en Darius Gillard als The Father, The Mother en The Son tijdens een repetitie
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In Afrika leefden de mensen daarom met de reële dreiging van mensenhandelaren. Vrou-
wen die verantwoordelijk waren voor de teelt, anticipeerden op deze dreiging en droegen 
voortdurend gewassen met zich mee. Ze wisten immers niet hoe hun situatie eruit zou zien 
als ze gedwongen werden om de oversteek op de Middenpassage te maken. Dat er voed-
sel nodig zou zijn, was wel zeker. Ze vlochten daarom zorgvuldig rijstzaden in hun haren en 
smokkelden andere voedingsmiddelen met zich mee, waardoor gewassen als rijst, cass-
ave, sesam en okra terechtkwamen in het Westen.

Voeding en verzet 
Eenmaal in Amerika verbouwden deze vrouwen hun gewassen op de plantages als voed-
selbronnen. Op de plantages werd voedsel als verzetsmiddel ingezet, maar ook als contro-
lemiddel door de plantagehouders. Er werden voedselrantsoenen voor de tot slaaf 
gemaakte mensen berekend, zodat zij slechts de hoognodige hoeveelheid aan voeding 
binnenkregen. Enkel de goedkoopste voedingsmiddelen werden voor hen beschikbaar 
gesteld. Voedsel met veelal lage kwaliteit en lage voedingswaarden voldeed om de tot 
slaaf gemaakte mensen in leven te houden. 

Om een illusie van vrijheid te creëren, stonden de plantagehouders het de tot slaaf 
gemaakte mensen toe om hun maaltijden aan te vullen met hun eigen voedsel. Zo mochten 
de tot slaaf gemaakte mensen groentes verbouwen. Dat moest allemaal wel binnen de 
grenzen van de plantages zelf gebeuren, zodat de plantagehouders te allen tijde controle 
konden blijven uitoefenen. Omdat de tot slaaf gemaakte mensen vaak onvruchtbare grond 
toegewezen kregen, verzetten zij zich tegen het uitgedachte systeem van de plantagehou-
ders en onderhielden in de nacht stiekem eigen tuinen buiten de kostgronden van de plan-
tage. Hier verbouwden ze hun voedselbronnen uit Afrika. Deze tuinen werden hiermee het 
symbool voor verzet tegen de onderdrukking. 

Koken met overblijfselen 
Naast de plantaardige gewassen uit West-Afrika hebben ook dierlijke producten een 
belangrijke plaats ingenomen in de traditioneel Afro-Amerikaanse gerechten. De tot slaaf 
gemaakte mensen op de plantages kregen zeker niet de beste stukken vlees toebedeeld, 
maar sprongen vindingrijk om met het restvlees dat zij tot hun beschikking kregen. Dat 
waren delen van het dier als het hoofd, de ribben, poten en organen: die delen die door de 
plantagehouders als onbruikbaar werden beschouwd. Om de slechte smaak van het vlees 
te maskeren, grepen de tot slaaf gemaakte mensen terug op de tradities uit hun West-Afri-
kaanse keukens. Ze rookten het vlees en gebruikten krachtige mengsels van pepers, krui-
den en azijn. Zo creëerden ze onder meer de ‘kaviaar voor mensen van kleur’ genaamd 
‘chitterlings’, uit de darmen van varkens, en doopten ze de ribben om tot ‘spare ribs’. Maar 
ook varkenspoten, nekbotten en spiermaag transformeerden ze tot volwaardige gerech-
ten. En nog steeds zijn al deze gerechten een belangrijk onderdeel van de Afro-Ameri-
kaanse keuken, hetzij als hoofdgerecht of om voedsel zoals bladgroente, gedroogde 
bonen en erwten mee op smaak te brengen. 

Om niets te verspillen, werd ook genoten van ‘potlikker’: het overgebleven water waarin 
groenten hadden gekookt. Hiermee hoopten ze extra vitamines tot zich te kunnen nemen: 
vitamines die zij niet tot amper verkregen uit hun opgelegde voedselrantsoenen en die 
anders zouden worden weggespoeld. ‘Cast Iron Corn Bread’, een maïsbrood dat nog 
steeds een belangrijk bijgerecht is in de Afro-Amerikaanse keuken, werd vaak gebruikt om 
de ‘potlikker’ mee op te nemen. 

Leven en voortleven
Wat begon als noodzaak om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen, is uitgegroeid 
tot een levende traditie die een prominente plek inneemt in het leven van zwarte Amerika-
nen. Met het maken van deze traditionele gerechten verhouden zij zich steeds weer tot de 
uitdagingen waarmee hun tot slaaf gemaakte voorouders uit noodzaak creatief zijn omge-
sprongen. De Afro-Amerikaanse keuken verbindt verschillende continenten en culturen 
met elkaar en vormt een directe en tastbare herinnering aan het koloniale verleden. 
De zorg, de liefde en de veerkracht van zwarte vrouwen resoneren in de traditie van het 
bereiden van de ‘soul food’-gerechten. En dit is ook de krachtige boodschap die symbo-
lisch wordt verbeeld in de epiloog van de opera, waarin de moeder haar gezin voedt met 
de gerechten van haar voorouders.

Tekst: Naomi Teekens
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De ontwerpers van het decor, de kostuums en het licht vertellen hoe de wereld  
van Blue tot stand is gekomen.

DONALD EASTMAN (decorontwerp)
“Toen ik aan de reis van Blue begon, stelde ik me een ruwe wereld van stedelijke materia-
len voor. Metalen hekken, betonnen straten en graffiti. Het was een mooi ontwerp, maar 
het klopte niet. Het is geen verhaal van een hard en verarmd leven. Toen ik de eerste work-
shop van Blue zag, ontmoette ik een oprecht en liefdevol stel dat leeft met de dagelijkse 
confrontatie met de harde realiteit van het alledaagse leven. Ze hebben liefdevolle en 
trouwe vrienden om hun zorgen en vreugde mee te delen. Alle scènes spelen zich af in 
interieurs. Huis, ziekenhuis, buurtkroeg en kerk. Ik ging op zoek naar de elementen die 
inwoners van Harlem aanspreken. Ik zwierf door de straten van Harlem met een camera in 
de hand. Veel van de straten zijn prachtig. Ik kwam een straat tegen die bestond uit niet 
zomaar een blok met knappe herenhuizen, maar een mix van architecturale stijlen was. Ik 
maakte er een foto van, met gevoel voor perspectief en een duidelijk standpunt. Vervol-
gens heb ik van de foto een driedimensionale sculptuur gemaakt. Een bas-reliëf alsof het 
uit een blok gips was gesneden.

Een volledig wit blok zou ervoor zorgen dat het herkend zou worden als een sculptuur en 
niet als een realistische verzameling van bakstenen, stenen, houten en glazen decor. Het 
werd een droomachtig en geïdealiseerd beeld. Van daaruit kwamen de elementen van het 
meubilair om de scènes mee neer te zetten. Ik behield de basisvormen van stoel, tafel en 
bed zonder details. Zwarte lijntekeningen tegen de witte muur van de gevel. Ik hou van 
witte decors. De mensen, hun huid, de kleur van hun kleren, de voorwerpen die ze in hun 
handen houden, worden allemaal geëtst tegen het blanke canvas achter hen.”

DE WERELD VAN BLUE 
CREËREN

Decorontwerp door Donald Eastman

Lichtontwerp door Robert Wierzel
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JESSICA JAHN (kostuumontwerp)
“Een van de dingen die voor Tazewell en mijzelf heel belangrijk was, toen we nadachten 
over de verschijning van de familie, de vriendinnen en de vrienden, was dat we een repre-
sentatie van het zwarte leven wilden creëren die een solide, stabiele, goed opgeleide mid-
denklasse liet zien – om op die manier te proberen enkele valse historische verhalen over 
onze ervaring tegen te gaan.

We voelden allebei heel sterk de behoefte aan een eerlijke weergave van wie wij als zwarte 
gemeenschap zijn, en van de uitgestrektheid van de diaspora en onze demografie, zodat 
we in deze voorstelling niet zo bekrompen zouden worden afgebeeld als de beeldvorming 
van zwarte mensen over het algemeen is. Het was voor mij belangrijk om het verhaal te 
bestrijden dat de door de politie vermoorde zwarte mensen in dit land altijd lagere inko-
mens hebben, of ‘misdadigers’ zijn, of een van de andere eendimensionale en ontmenselij-
kende manieren waarop wij worden gecriminaliseerd omdat we zwart zijn. Voor mij is de 
zoon daar representatief voor, evenals de vader. 

Ten tweede was het belangrijk voor onze visie dat er ook beelden van Black joy in dit stuk 
voorkwamen. Dat de familie die we uiteindelijk door verlies verwoest zien, een gelukkige 
familie was, een familie vol liefde, licht en empathie voor elkaar. Dit komt het best tot uiting 
in onze eerste scène - waar we zien hoe de vriendinnen en de moeder elkaar lachend 
begroeten, grapjes maken en met elkaar omgaan in felle, kleurrijke en stijlvolle kleding. 
Door op deze manier het verhaal binnen te stappen worden stereotypen en culturele  
narratieven uitgedaagd.”

ROBERT WIERZEL (lichtontwerp)
“Als lichtontwerper betekent werken in het theater een samenwerkingsproces. Ik vind wer-
ken in de podiumkunsten heel fascinerend, omdat ik denk dat geen enkele andere artis-
tieke expressievorm het vermogen heeft om zo direct te beïnvloeden hoe men denkt en 
zich voelt. Het is een van de plaatsen waar echte gemeenschap en gedeelde ervaring tot 
leven komen. 

Licht is een non-verbale vorm van communicatie. Het heeft context nodig om volledig 
begrepen te worden. Verhalen vertellen is bijna altijd de prioriteit. Jeanines intelligente en 
ontroerende partituur heeft de basis gelegd. Tazewells ingetogen en diepgaande libretto 
heeft het verhaal een stem gegeven. Donalds elegante en sculpturale decor creëert op 
prachtige wijze de wereld van het stuk. Jessica’s sierlijke en karaktergebonden kleding 
geeft ons inzicht in wie deze mensen zijn. Met zulk rijk materiaal om mee te werken is het 
mijn doel als lichtontwerper om dit alles op een meeslepende, krachtige en toch overtui-
gende manier te tonen.”

Kostuumontwerpen door Jessica Jahn
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GERECHTIGHEID ENSCENEREN 
IN EEN DRIEDIMENSIONALE 

MENSELIJKHEID
Muziekwetenschapper Naomi André over Blue

Er is iets bijna magisch aan de opera Blue. Dit werk beweegt zich op het grensvlak van 
genre, stijl en vorm. Het is een dramatisch theaterstuk dat zowel de uitgestrektheid van 
opera als de directheid van muziektheater weet over te brengen. Blue verbindt zich met 
een geworteld moment in de tijd – de huidige tijd van de compositie in 2019. In veel 
opzichten raakt dit verhaal over familie en de onbetwiste verschrikking van het verliezen 
van een kind aan een gewelddadige moord de wortel van onze ergste angsten en verenigt 
het onze ervaringen over land, ras, etniciteit en tijd. Maar heel specifiek vangt dit verhaal 
de essentie van conflicten uit het verleden waarbij zwarte mensen in de Verenigde Staten 
betrokken waren. Blue schetst een ruimte waarin het moderne politieoptreden teruggaat 
tot het patrouilleren van tot slaaf gemaakte lichamen, de erfenis van Emmet Till, en de zeer 
zichtbare politiemoorden op veel ongewapende zwarte mensen sinds Trayvon Martin in 
2012. Deze opera ging een jaar vooraf aan de moord op George Floyd. De specificiteit van 
dit 21ste-eeuwse verhaal omvat wat een overstijgende universele waarheid van wat onder-
drukking voor zwarte mensen in Amerika is geworden. De intimiteit van de situatie van dit 
gezin is zowel een persoonlijke als een epische uitbeelding van het leven in operaformaat.

In de eerste scène, waarin we de moeder ontmoeten die haar drie vriendinnen vertelt over 
haar recente huwelijk en zwangerschap, zijn we getuige van een gebeurtenis die heel nor-
maal en natuurlijk aanvoelt. Hier hebben we een alledaagse vrouw, in het libretto  The 
Mother genoemd, die vreugdevolle details van jongvolwassenheid deelt: trouwen en een 
gezin stichten. Toch is dit een buitengewone gebeurtenis – inderdaad, dit is de magie. Dit 
is wat er nog ontbrak in de mainstream opera, een ruimte die nog niet eerder verhalen 
bevatte van zwarte personages die volledig menselijk zijn en waar alle publieksgroepen 
zich aan kunnen relateren.

Blue laat zwarte ervaringen op het operatoneel zien op een manier die een ‘schaduwcul-
tuur’ van zwarte opera’s, die voorheen grotendeels verborgen bleven, naar de voorgrond 
brengt. Opera’s zoals geschreven werden vanaf het eind van de 19de eeuw tot in de 21ste 

Aundi Marie Moore als The Mother en Vuvu Mpofu en  
Thembinkosi Magagula als haar vriendinnen tijdens een repetitie
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eeuw en die een diepe betrokkenheid en zorgvuldigheid in de representatie, los van de 
dominante cultuur, laten zien. Perspectieven en ervaringen worden naar de voorgrond 
gebracht in de manier waarop het verhaal zich ontvouwt. Deze schaduwcultuur omvat 
zwarte zangers die opera-aria’s zongen, voornamelijk in recitals (waaronder Elizabeth Tay-
lor Greenfield, Thomas Bowers en Sissieretta Jones in de 19de eeuw); zwarte operagezel-
schappen (zoals die van Theodore Drury en Mary Cardwell Dawson); en het werk van 
zwarte componisten (waaronder Harry Lawrence Freeman, Scott Joplin, William Grant 
Still, Anthony Davis en vele anderen). 

Zwarte opera’s schrijven geschiedenis 
Blue behoort tot twee zich met elkaar kruisende drietallen. Het eerste drietal markeert de 
gedenkwaardige zomer van 2019 toen drie zwarte opera’s geschiedenis begonnen te 
schrijven. Componist Anthony Davis en librettist Richard Wesley’s The Central Park Five 
ging in juni 2019 in première bij Long Beach Opera en werd de eerste opera van een 
zwarte componist die de Pulitzerprijs voor muziek won. Fire Shut Up in My Bones, met 
muziek van Terence Blanchard en een libretto van Kasi Lemmons, ging in juni 2019 in pre-
mière bij het Opera Theatre of St. Louis. De opera werd gecomponeerd in opdracht van 
Timothy O’Leary, die eerder algemeen directeur van Opera Theatre of St. Louis was, 
waarna Fire Shut Up in My Bones de eerste opera van een zwarte componist was die werd 
gepresenteerd in de Metropolitan Opera (een gezelschap dat al bestaat sinds 1883). Een 
dergelijke stap, zesenzestig jaar na het historische debuut van Marian Anderson in de Met, 
zal hopelijk een soortgelijk baken zijn voor andere operahuizen om opera’s van zwarte 
componisten uit te voeren of hen opdrachten aan te bieden. Dit brengt ons bij Blue, dat in 
juli 2019 in première ging op het Glimmerglass Festival, de Music Critics Association of 
North America 2020 Award for Best New Opera won, en de eerste van dit drietal is waar-
van een commerciële opname beschikbaar is.

Het tweede drietal waar Blue deel van uitmaakt, is dat het de derde opera is van componist 
Jeanine Tesori. Tesori’s eerste twee opera’s werden ook geschreven in opdracht van de voor-
uitstrevende operaregisseur Francesca Zambello, algemeen en artistiek directeur van het 
Glimmerglass Festival en artistiek directeur van Washington National Opera. Tesori werkt 
momenteel aan een vierde opera, Grounded (in samenwerking met toneelschrijver, nu libret-
tist, George Brant), in opdracht van de Metropolitan Opera, met voorstellingen gepland bij 
zowel de Met als de Washington National Opera. Tesori’s eerste opera, A Blizzard on Mar-
blehead Neck, op een libretto van Tony Kushner, ging in première bij Glimmerglass (2011), en 
gaat over een vluchtige scène in het leven van toneelschrijver Eugene O’Neill en zijn vrouw 
Carlotta in 1951. The Lion, The Unicorn and Me, Tesori’s tweede opera, is gebaseerd op een 
kinderboek van Jeanette Winterson, bewerkt tot een libretto door dichter J.D. McClatchy. 
Deze kerstopera ging in 2013 in première bij de Washington National Opera.  
  
Opera vormt een belangrijk onderdeel van Tesori’s meerstemmige karakter als componist. 
Haar opleiding als pianiste begon met het uitvinden van deuntjes op de piano toen ze drie 
jaar oud was en ze werd een serieuze klassieke muzikant in haar tienerjaren. Ze verdiepte 
zich op theoretisch vlak met een Liberal Arts-opleiding en verruilde haar vooropleiding 

“Ik geloof dat kunst transformatief is, omdat, zoals 
mijn Nonna zei, “je een belletje niet kunt 

ontrinkelen”. Ik hoop dat het belletje nog lang 
nadat het doek is gevallen blijft rinkelen.” 

— 
Jeanine Tesori
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beweegt zich bedachtzaam in deze ruimtes, neemt deel aan dit gesprek met energie en 
“met veel nederigheid.” Ze geeft toe: “Soms voel ik me bang en ongemakkelijk, maar ik wil 
me er niet uit terugtrekken. En dat erin blijven, is voor mij de uitnodiging om deel te nemen 
aan een specifieke dialoog.” Ze vervolgt: “Ik weet dat het mijn verantwoordelijkheid is om 
diep te gaan of niet te gaan. Dus als ik me met mijn schrijven ga mengen in een gemeen-
schap, kan ik maar beter zoveel mogelijk weten, zonder het echte weten met een grote ‘W’. 
Anders kan ik beter wegblijven.”

Muzikale thema’s  
De muzikale taal en stijl van Blue weerspiegelen de hedendaagsheid van de huidige pro-
blematiek. Het dramatische verloop ontvouwt zich op een manier die tot leven komt en 
verrijkt wordt door de weerkaatsing van de enorme architectonische akoestiek van het 
operagebouw, maar ook de directheid heeft van vlak naast de spreker zitten en het 
gesprek van dichtbij meemaken. Verhalende en muzikale thema’s keren niet alleen terug 
als snelle verwijzingen, maar als ingebedde stijlfiguren die delen van de opera met elkaar 
verweven. De eerste helft van de opera opent in de eerste scène met de moeder en haar 
drie vriendinnen. Deze vrouwen voelen aan als mensen die ik ken van de middelbare 
school, zoals ze me toespreken, grappen maken in joviale plagerijen en, wanneer nodig, 
hun ongerustheid uiten met een dodelijke ernst. Aan het eind van de scène beloven ze 
onwrikbare steun en liefde, ondanks hun bezorgdheid over de veiligheid van een zwarte 
jongen in het Amerika van vandaag. 

In het midden van deze expositie leren we de moeder kennen in haar aria “Go figure”, die 
de kern raakt van wie deze vrouwen zijn. Ze is gevallen voor een man met “grote handen”, 
“grote ideeën”, en een grote liefde die haar doet stilstaan. Midden in die opsomming, bijna 
als een bijgedachte alsof ze het nog steeds niet echt kan geloven, haar “Go figure”. De 
pauze en de dalende grote terts in het orkest waarmee deze aria begint en die doorgaat in 
deze expressieve bespiegeling, geeft een glans aan dit moment en de regelmatige terug-
keer ervan in de eerste akte. Dit weemoedige lyrische gebaar, de pauze en dalende terts, 
brengt deze vrouwen tot leven en helpt ons in het publiek hun kwetsbare bestaan te begrij-
pen, terwijl we ook het mysterie en de vreugde in dit moment ervaren. 

Het middelpunt van de opera, het heroïsche duet tussen de vader en de Eerwaarde waar-
mee de tweede akte begint, wordt verzwaard doordat het twee diepe bassen zijn die ver-
tellen over de gebeurtenissen na de eerste akte en de verwoestende realiteit waarmee het 
jonge gezin en hun gemeenschap, waar we zo veel om zijn gaan geven, nu worden gecon-
fronteerd. De sombere zwaarte van twee mannen die geconfronteerd worden met de bot-
sing tussen het misbruik van het gezag van de staat (door een dodelijke fout van de politie) 
en de ineffectieve troost van de Kerk, doet denken aan het beklemmend beladen duet tus-
sen koning Filips II van Spanje en de grootinquisiteur in Verdi’s Don Carlos. De donkere 
stemmingen van beide opera’s contrasteren echter, daar de leiders in Don Carlos onbe-
suisd moord en opoffering bedingen voor hun eigen corrupte gewin. In Blue zijn de man-
nen het slachtoffer, niet de daders, van een grove onrechtvaardigheid; beiden lijden onder 
systemische misstanden. 

geneeskunde voor een muziekopleiding aan Barnard College. Haar werk als uitvoerend 
muzikant bracht haar naar Nashville, Tennessee, waar ze gedurende vijftien jaar werkte als 
zang- en platenproducent. Ze leerde van Buryl Red (die bij Elliott Carter aan Yale had 
gestudeerd), en liet zich sterk inspireren door Leoš Janáček, Béla Bartók en Tania León, 
componisten die hun klassieke muziek lieten beïnvloeden door volksritmes, -melodieën, 
en -structuren uit Oost-Europa en Cuba.

Uit de verhalen van haar grootmoeder is op te maken dat Tesori’s grootvader, een Itali-
aanse banddirigent en musicus die naar de Verenigde Staten emigreerde en stierf voordat 
Tesori hem kon ontmoeten, een belangrijke inspiratiebron en muzikale toetssteen is 
geweest in haar droom om componist te worden. Tesori groeide op met een diepe waarde-
ring voor de kunsten, onder meer door de grote liefde voor muziek van haar ouders. Ook 
liet Tesori zich sterk inspireren door haar reizen naar China, Ghana, Mexico en Peru, en het 
werken met lokale muzikanten aldaar. In veel van Tesori’s recente projecten heeft zij een 
stem gegeven aan ervaringen buiten haar eigen identiteit. 

Een van haar bekendste en meest gevierde werken is de musical Fun Home (2013), geba-
seerd op de grafische memoires van Alison Bechdel, over de ontdekking van queer seksu-
ele identiteiten en de pijn van het verlies van een geliefde aan zelfmoord. Caroline, or 
Change (2003), Tesori’s eerste samenwerking met Tony Kushner (die later het libretto 
schreef voor haar eerste opera), gaat over een zwart dienstmeisje dat werkt voor een 
Joodse familie in Louisiana in 1963 en laat de vroege Burgerrechtenbeweging resoneren 
door middel van spirituals, de blues, motown, en klezmer muziek. In Soft Power (2018), 
haar samenwerking met David Henry Hwang, wordt het perspectief van The King and I 
gekanteld, door Amerika te exotiseren via een Chinese musical die zich in de toekomst 
afspeelt en de aard van democratie, culturele identiteit en racisme op de proef stelt. Kort 
na Blue was Tesori de ‘Supervising Vocal Producer’ voor Steven Spielbergs verfilming van 
West Side Story (2021), een werk over klasse, raciale etniciteit en het Puerto Ricaanse 
leven in Manhattans Upper West Side aan het eind van de jaren vijftig, vlak voordat Lincoln 
Center werd gebouwd.  
 
Samenwerking Jeanine Tesori en Tazewell Thompson  
Blue bracht Jeanine Tesori en Tazewell Thompson samen. In opdracht van het Glimmer-
glass Festival werd het verhaal van de opera al vroeg in een bepaalde richting gestuurd, 
door de vraag van algemeen en artistiek directeur Francesca Zambello: “Waarom worden 
er voortdurend onschuldige zwarte mannen vermoord, en hoe kunnen we kunst gebruiken 
om die vraag te stellen?” Bij het schrijven van zijn eerste libretto kon Thompson terugval-
len op zijn jarenlange ervaring in het gesproken theater als prijswinnend toneelschrijver en 
regisseur, samen met zijn diepgaande kennis van de kunstvorm als operaregisseur. Tesori 
zegt over haar rol als witte vrouw die samenwerkt met een zwarte man in dit werk over poli-
tiegeweld in het huidige politieke klimaat: “Voor mij heeft Tazewell de onderliggende rech-
ten op dit verhaal omdat het zo verbonden is met zijn ervaring in de wereld... Dat is voor mij 
hoe genoegdoening eruitziet. Het is erkennen dat dat verhaal niet van mij is. Ik doe mee, 
maar Tazewell heeft de onderliggende rechten. Die erkenning is echt belangrijk.” Ze 
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In een gedenkwaardige golf van pijn wordt het thema “Lay my burden down” voor het eerst 
kort geïntroduceerd in het duet tussen de vader en de Eerwaarde. Dit thema wordt als het 
ware het bindweefsel voor de tweede akte en de epiloog. Zoals de pauze en de dalende 
terts van verwondering en verwachting door de eerste helft waren geweven, zo voelt het 
dalende “Lay my burden down”-thema tegelijkertijd herkenbaar en vertrouwd omdat het 
de tweede helft van de opera samenbindt. Het thema groeit uit tot het hoogtepunt van de 
begrafenisdienst aan het eind van de tweede akte, en het punt in de epiloog waarop het 
besef indaalt dat de vreugde van een gezamenlijk familiediner nooit meer zal terugkeren.

Historisch en muzikaal gezien vertelt Blue op meeslepende wijze een verhaal dat zowel 
pijnlijk als herkenbaar is voor zo velen van ons. Door de samenwerking van een interraciaal 
creatief team biedt deze opera een microkosmos voor het luisteren naar, en leren over ver-
schillende gezichtspunten en doorleefde verhalen. Hoewel Blue niet de enige opera is over 
zwarte ervaringen, maakt hij deel uit van een nieuw tijdperk van zwarte opera’s in de Ver-
enigde Staten dat teruggaat tot de negentiende eeuw. De glans van dit huidige gouden 
tijdperk van zwarte opera’s is niet te danken aan de schaarste van eerder geschreven 
opera’s, maar aan het feit dat nieuwe opera’s zich voegen bij vroegere werken die eindelijk 
uit de schaduw tevoorschijn komen en de elitaire reputatie van opera als genre aanvech-
ten. De presentatie van zwarte levens op een manier die een driedimensionale menselijk-
heid onthult, verschijnt op een onwaarschijnlijke, maar steeds meer emblematische plaats: 
de opera. En het operahuis wordt zo steeds meer een welsprekend podium voor een 
scherpzinnige sociale rechtvaardigheid.

Tekst: Naomi André  
Vertaling: Jasmijn van Wijnen
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ARTISTIEK TEAM

JEANINE TESORI 
Componist
Jeanine Tesori is een veelzijdige componist, 
actief in musical, opera, film en televisie. 
Tot haar belangrijkste musicals horen Fun 
Home (2015 Tony Award Winner), Caroline, 
or Change (Laurence Olivier Award), Violet, 
Shrek the Musical, Thoroughly Modern Mil-
lie, en Kimberly Akimbo. Samen met Missy 
Mazzoli is Tesori een van de eerste vrouwen 
die een opdracht kreeg van de Metropolitan 
Opera. Tot haar oeuvre behoren de opera’s 
A Blizzard on Marblehead Neck (libretto van 
Tony Kushner), The Lion, The Unicorn and 
Me (libretto van J.D. McClatchy), Blue 
(libretto van Tazewell Thompson), en 
Grounded (libretto van George Brant). 
Naast haar werk als componist is Tesori de 
oprichtster van Encores! Off-Center in het 
New York City Center, waarvoor ze concer-
ten organiseerde met artiesten zoals Step-
hen Sondheim, Lin-Manuel Miranda, Randy 
Newman, William Finn, Alan Menken, 
Renée Elise Goldsberry, Sutton Foster en 
Jonathan Groff. Na vier seizoenen Off-Cen-
ter, bracht ze een van de concerten, Sunday 
in the Park with George (met Jake Gyllen-
haal in de hoofdrol) naar Broadway. Ze was 
ook de oprichter en creatief directeur van 
de non-profit A BroaderWay, een artistiek 
empowerment-programma voor jonge 
vrouwen. Tesori geeft momenteel les aan 
de muziekafdeling van Yale University. 
DNO-debuut

TAZEWELL THOMPSON 
Regisseur en librettist
De in New York geboren Tazewell 

Thompson toonde tijdens zijn jeugd in het 
Sint-Dominicusklooster een groeiende 
belangstelling voor theater. Tegenwoordig 
is hij een internationaal geprezen opera- en 
theaterregisseur, toneelschrijver, librettist, 
docent en acteur. In 1985 regisseerde hij 
zijn eerste opera, The Second Hurricane 
van Aaron Copland, door wie hij nadien 
werd gevraagd om het libretto te herschrij-
ven. Deze zeer succesvolle productie bete-
kende het begin van meerdere engagemen-
ten en een bloeiende carrière als regisseur 
en toneelschrijver. Zo regisseerde Thomp-
son in hetzelfde seizoen drie verschillende 
opera’s in drie verschillende theaters van 
het Kennedy Center: Appomattox (Glass), 
Lost in the Stars (Weill) en de Amerikaanse 
première van Cato in Utica (Vivaldi). Hij ont-
ving 9 Barrymore Awards; 5 NAACP 
Awards (National Association for the 
Advancement of Colored People) en 3 Car-
bonell Awards. Bovendien werd hij in 2001 
ook genomineerd voor een EMMY Award 
voor Beste Regisseur en Beste Klassieke 
Productie voor Live from Lincoln Center: 
Gershwin’s Porgy and Bess. Voor de opera 
Blue, die Thompson creëerde met compo-
nist Jeanine Tesori, won hij de Music Critics 
Association of North America Award voor 
Beste Nieuwe Opera in 2020. Zijn komende 
projecten omvatten het schrijven en regis-
seren voor de heropening van het onlangs 
gerenoveerde concertgebouw van de New 
York Philharmonic en zijn opera, Nuns on 
the Battlefield, met Stacey Garrop, die in 
2024 in première gaat in het Chicago Opera 
Theatre. 
DNO-debuut

KWAMÉ RYAN 
Dirigent
Kwamé Ryan werd geboren in Canada en 
groeide op in Trinidad, waar hij op jonge 
leeftijd zijn muziekopleiding begon. Hij stu-
deerde in Hongarije en aan de Universiteit 
van Cambridge, onder meer bij Peter Eöt-
vös. Van 1999 tot 2003 was Ryan algemeen 
muziekdirecteur van de Opera van Freiburg, 
Duitsland, en van 2007 tot 2013 was hij 
muzikaal en artistiek directeur van het 
Orchestre National Bordeaux-Aquitaine in 
Frankrijk. Als gastdirigent dirigeerde hij 
onder meer de Deutsche Kammerphilhar-
monie Bremen en de Staatsopera’s van 
Stuttgart en Saarbrücken, de Opéra natio-
nal de Paris, de Opéra de Lyon en het 
Orchestre Philharmonique de Radio France. 
Ryan heeft ook veelvuldig gedirigeerd in de 
Verenigde Staten en het Verenigd Konink-
rijk en was regelmatig te gast bij het Seoul 
Philharmonic Orchestra. Hij heeft verschil-
lende internationale prijzen gewonnen voor 
zijn buitengewone werk op het gebied van 
muziekonderwijs. 
DNO-debuut

DONALD EASTMAN 
Decorontwerp
Donald Eastman onderhoudt al jaren een 
goede samenwerking met Tazewell Thomp-
son. Hij ontwierp niet alleen het decor voor 
Blue, maar ook voor Carmen bij Virginia 
Opera en Mary T & Lizzy K bij Arena Stage. 
Zijn professionele operadebuut maakte hij 
bij de Opera van Lissabon met La voix 
humaine met Evelyn Lear in de hoofdrol. 
Andere gezelschappen waarvoor hij decors 

ontwierp zijn Brooklyn Academy of Music 
(BAM), Glimmerglass Festival, New York 
City Opera, San Francisco Opera en Seattle 
Opera. Eastman ontving meerdere prijzen 
voor zijn werk, waaronder een Village Voice 
OBIE Award for Sustained Excellence, en 
hij is een begunstigde van het NEA/Natio-
nal Opera Institute.  
DNO-debuut

ROBERT WIERZEL 
Lichtontwerp
De Amerikaanse lichtontwerper Robert 
Wierzel heeft over de hele wereld gewerkt 
met artiesten uit de disciplines theater, 
dans, opera, hedendaagse muziek en 
musea. Sinds 1985 werkt hij nauw samen 
met choreograaf en regisseur Bill T. Jones, 
met wie hij verschillende bijzondere produc-
ties heeft gemaakt. Wierzel heeft vele prij-
zen op zijn naam staan: hij ontving onder 
meer de American Theatre Wing Lighting 
Design Award en werd in 2010 genomi-
neerd voor de prijs van Best Lighting Design 
in a Musical. Naast zijn werk als ontwerper 
geeft Wierzel ook les in het graduate pro-
gramma voor lichtontwerp aan de New York 
University Tisch School of the Arts.  
DNO-debuut

ERIC NORBURY 
Lichtontwerp
De in New York gevestigde Eric Norbury is 
lichtontwerper voor theater, dans en 
opera. Zijn werk is te zien geweest op 
Off-Broadway, in vele zalen in New York en 
in de hele Verenigde Staten. Hij heeft ook 
gewerkt bij het Brooks Atkinson Theatre 



4746

(Broadway), BAM Harvey, New York  
Theatre Workshop, Playwrights Horizons 
en Theatre Row als assistent. Naast uitge-
breide ervaring in dans heeft Eric ook aan-
zienlijke ervaring met opera. Zo werkte hij 
al voor Washington National Opera (Ken-
nedy Center), Seattle Opera, het Glimmer-
glass Festival, Tulsa Opera, The Ohio Light 
Opera, Brevard Music Center, en anderen. 
Eric heeft een Master of Fine Arts in  
Lighting Design van NYU Tisch School  
of the Arts en een Bachelor of Fine Arts  
in Theatre Design & Production van East 
Carolina University.

JESSICA JAHN 
Kostuumontwerp
Jessica Jahn is afgestudeerd in dans en 
psychologie aan de Rutgers University in 
New Jersey. Ze was professioneel danseres 
in New York voordat ze een carrière als kos-
tuumontwerpster begon. Ze werkte onder 
meer aan Tarell Alvin McCraney’s In the 
Red and Brown Water, Coal Country en 
Castor and Patience bij Cincinnati Opera. 
Voor haar ontwerp van Charles Busch’s The 
Confession of Lily Dare viel ze in de prijzen. 
Vanuit haar ervaring als zwarte vrouw zet 
Jessica zich in voor raciale en sociale recht-
vaardigheid en benadert ze haar werk op 
holistische wijze vanuit het oogpunt van 
gelijkheid. Momenteel is ze lid van de stuur-
groepen van Opera America’s Women’s 
Opera Network (WON) en Racial Justice 
Opera Network (RJON), en was ze de inau-
gurele adviseur van de Equity, Diversity and 
Inclusion (EDI) commissie van het Glimmer-
glass Festival en de hoofdcoördinator voor 

ZANGERS

KENNETH KELLOGG
The Father
De Californische bas Kenneth Kellogg stu-
deerde zang en beeldende kunst aan de 
Duke Ellington School of the Performing 
and Visual Arts en vervolgde zijn studies 
aan de Academy of Vocal Arts in Phila-
delphia. Zijn repertoire omvat belangrijke 
operarollen zoals Leporello en Il Commen-
datore in Don Giovanni, Don Alfonso in 
Così fan tutte, Dr. Bartolo in Le nozze di 
Figaro, Basilio in Il barbiere di Siviglia, 
Rocco in Fidelio, Raimondo in Lucia di 
Lammermoor, Fafner in Das Rheingold en 
Grootinquisiteur in Don Carlo. Kellogg 
heeft opgetreden op belangrijke operapo-
dia in de Verenigde Staten, zoals San Fran-
cisco Opera, LA Opera, Washington Natio-
nal Opera en Seattle Opera, maar ook in 
Europa. Zo was hij te zien als Ulderico en 
Zenovito in Sigismundo bij Capella Craco-
viensis in Krakau, als Sarastro in Die Zau-
berflöte bij Ópera de Oviedo en als Méphis-
tophélès in Faust bij Opéra de Lausanne. 
Naast het traditionele operarepertoire is 
Kellogg vaak betrokken bij nieuwe opera-
creaties, zoals zijn rol in Blue in de wereld-
première in 2019 bij Glimmerglass Festival.  
DNO-debuut 

AUNDI MARIE MOORE 
The Mother
De Amerikaanse sopraan Aundi Marie 
Moore vestigde zich in 2019 als een uitzon-
derlijk talent door haar optreden als Straw-
berry Woman in de nieuwe productie van 
Porgy and Bess van de Metropolitan Opera. 
Eerdere hoogtepunten uit haar carrière op 

het operatoneel zijn Donna Elvira in Don 
Giovanni bij L’Opéra de Monte-Carlo, 
Nedda in Pagliacci bij Sarasota Opera, 
Mimì in La bohème op het Amalfi Coast 
Festival en Serena in Porgy and Bess bij 
Atlanta Opera en Virginia Opera. Ze maakte 
deel uit van het Domingo-Cafritz Washing-
ton National Opera Young Artist Program 
en nam in 2008 deel aan het Young Artist 
Program van de Salzburger Festspiele.  
DNO-debuut

DARIUS GILLIARD 
The Son
Darius Gillard is een opkomende Ameri-
kaanse tenor. Geprezen om zijn warme 
legato en doordachte interpretatie blinkt hij 
uit in het lyrische repertoire. Als fervent ver-
tolker van hedendaagse opera heeft hij rol-
len gezongen in werken als Daniel Sonen-
berg’s The Summer King (Detroit Opera), 
Douglas Tappan’s I Dream (Opera Carolina/
Charlottesville Opera), en The Son in Blue 
(Toledo Opera). Hij heeft ook opgetreden 
met het Florence Civic Orchestra, 
Charleston Chamber Orchestra, Flint 
Symphony Orchestra en het Detroit Festival 
Camerata als solist in verschillende oratori-
umwerken, waaronder Mozarts Vesperae 
solennes de confessore, Händels Messiah, 
Saint-Saëns’ Oratorio de Noël en Mozarts 
Requiem. Even bekwaam op het concert-
podium als op het operapodium, gebruikt 
Gilliard Afro-Amerikaanse kunstliederen als 
instrument voor activisme. 
DNO-debuut

hun initiatieven op het gebied van sociale 
rechtvaardigheid. 
DNO-debuut
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WILL LIVERMAN 
The Reverend
Will Liverman studeerde aan Juilliard 
School en is een alumnus van het Ryan 
Opera Center van de Lyric Opera of Chi-
cago. Bij de Metropolitan Opera vertolkte 
hij onlangs de rollen van Horemheb in  
Akhnaten en Papageno in Die Zauberflöte. 
Bovendien opende hij het seizoen 2021/22 
van de Met in een gevierd optreden als 
Charles in Terence Blanchards Fire Shut Up 
in My Bones. Na dit succes kondigde de 
Met aan dat Liverman de hoofdrol zal ver-
tolken in Anthony Davis’ nieuwe opera X: 
The Life and Times of Malcolm X, die in  
het najaar van 2023 in première gaat. Daar-
naast zong Liverman Rambaud in Le Comte 
Ory bij Seattle Opera, Pantalone in L’amour 
des trois oranges bij Opera Philadelphia en 
Dizzy Gillespie in Charlie Parker’s Yardbird 
bij English National Opera. Als The Reve-
rend maakt hij zijn debuut bij De Nationale 
Opera.

VUVU MPOFU
Girlfriend 1/Nurse/Female congregant 1
De Zuid-Afrikaanse sopraan Vuvu Mpofu 
heeft een bloeiende carrière in operahuizen 
in Europa en daarbuiten. Ze zong onder 
meer Blumenmädchen in Parsifal (Bayeri-
sche Staatsoper, o.l.v. Kirill Petrenko), 
Cunegonde in Candide (Bergen National 
Opera), Corinna in Il viaggio a Reims (Ros-
sini Opera Festival in Pesaro en Oper Köln, 
Clara in Porgy and Bess (Teatro Real Madrid 
en Teatro Colon in Buenos Aries) Eerste 
Nimf in Rusalka en Musetta in La bohème 
(Glyndebourne Festival Opera). Bij Opera 

Vlaanderen zong ze Musetta en de rol van 
Astarte in Schrekers Der Schmied von 
Gent. Bij Theater St. Gallen zong ze de rol 
van Bess MacNeill in Breaking the Waves 
van Missy Mazzoli en maakte ze haar rolde-
buut als Violetta in La traviata.  
DNO-debuut

THEMBINKOSI MAGAGULA
Girlfriend 2/Female congregant 2 
Thembinkosi Magagula studeerde aan het 
Maastrichts Conservatorium, en heeft deel-
genomen aan masterclasses van onder 
meer Barbara Hill-Moore, Erica Eloff, Kobie 
van Rensburg, Klesie Kelly-Moog, Mya, 
Kamal Khan, Roberta Alexander en Dunja 
Vejzovic. Als solist zong ze bij het Aardklop 
Festival (Zuid-Afrika) in het Requiem van 
zowel Fauré als Mozart. Ook zong ze in 
Poulencs Les mamelles de Tirésias in Mon-
aco. In het Zuid-Afrikaanse Potchefstroom 
vertolkte Magagula de rol van Susanna in 
Le nozze di Figaro en in Nederland zong ze 
de rol van Musetta in La bohème bij de 
Nederlandse Reisopera. Ook was ze een 
van de zes dames in Kurt Weills Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny bij het  
Festival d’Aix-en-Provence.  
DNO-debuut

REHANNA THELWELL 
Girlfriend 3/Female congregant 3
De Amerikaanse mezzosopraan Rehanna 
Thelwell studeerde af aan de Universiteit 
van Michigan, waar ze studeerde bij Nadine 
en Daniel Washington. In 2019 trad Thelwell 
toe tot het Cafritz Young Artist programma 
van Washington National Opera (WNO). Ze 
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zong in Carlos Simons Night Trip voor 
WNO’s American Opera Initiative, Menotti’s 
The Consul voor opperrechter Ruth Bader 
Ginsburg en maakte haar debuut in het 
New Yorkse Kennedy Center als Derde 
dame in Die Zauberflöte. Tijdens haar laat-
ste jaar als Cafritz Young Artist trad ze op in 
Francesca Zambello’s Carmen. Met Blue 
maakt ze niet alleen haar debuut bij De 
Nationale Opera, maar ook haar internatio-
nale debuut.  

THANDO MJANDANA
Policeman 1/Male congregant 1
De Zuid-Afrikaanse tenor Thando Mjan-
dana was in het seizoen 2021/22 lid van het 
Jette Parker Young Artists Programme van 
het Royal Opera House Covent Garden, 
waar hij zong in producties van Samson et 
Dalila, Lohengrin en La traviata. Het reper-
toire van Mjandana omvat rollen als Don 
Ottavio in Don Giovanni (Oxford Sinfonia), 
Nemorino in L’elisir d’amore (Waterperry 
Opera Festival), Odoardo in Ariodante 
(Royal Opera House), Tamino in Die Zau-
berflöte, Pedrillo in Die Entführung aus 
dem Serail, Remendado in Carmen en Don 
Basillo in Le nozze di Figaro (Cape Town 
Opera) en Caliban in de wereldpremière  
van Georg Haas’ Sycorrax (Bühnen Bern). 
Bij De Nationale Opera vertolkte hij eerder 
de rol van Crabman in Porgy and Bess. 

CHARLES WILLIAMSON 
Policeman 2/Male congregant 2
De Amerikaanse tenor Charles heeft ver-
schillende rollen vertolkt in Gershwins 
Porgy and Bess, waaronder Daddy “Honey 

Man” Peter in Greensboro Opera en Des 
Moines Metro Opera en Mingo bij de 
Metropolitan Opera, waar hij in 2019 debu-
teerde. Bovendien maakte Williamson deel 
uit van het Koor van de Lyric Opera of Chi-
cago (Tosca en Terence Blanchards Fire 
Shut Up in My Bones) en de Metropolitan 
Opera (Fire Shut Up in My Bones, Die Meis-
tersinger von Nürnberg en Don Carlo). In 
2023 zal hij bij de Met in het koor zingen 
voor Blanchards nieuwe opera Champion 
en Wagners Der Fliegende Holländer en 
Lohengrin. Zijn rol in Blue bij De Nationale 
Opera is Williamsons internationale debuut.  

MARTIN MKHIZE 
Policeman 3/Male congregant 3
De Zuid-Afrikaanse bariton Martin Mkhize 
studeerde aan de University of Cape Town. 
Bij Cape Town Opera zong hij de titelrol in 
Le nozze di Figaro en Papageno in Die Zau-
berflöte. Andere rollen op zijn repertoire 
zijn Dandini in La Cenerentola, Betto di 
Signa in Gianni Schicchi en Nsimane in de 
opera Blood of Mine van de Zuid-Afri-
kaanse componist Sibusiso Nieza. Van 
2018 tot 2020 maakte Mkhize deel uit van 
De Nationale Opera Studio. Hier zong hij de 
rollen van Il commissario imperiale in Puc-
cini’s Madama Butterfly en Il conte Robin-
son in Il matrimonio segreto en Garbi in de 
wereldpremière van Willem Jeths’ Ritratto. 
Als alumnus keerde hij terug naar De Natio-
nale Opera als Belcore in L’elisir d’amore 
(stream) en als Snake in Hoe ANANSI the 
stories of the world bevrijdde. 
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RESIDENTIE ORKEST

Eerste viool
Wouter Vossen 
(concertmeester)
Ilya Warenberg
Naomi Bach
Mara Oosterbaan
Jan Paul Tavenier
Pieter Verschuijl
Alexandra Bons
Daniel Perzhan

Tweede viool
Justyna Briefjes
Barbara Krimmel
Ben Legebeke
Abel Rodriguez Garcia
Sergiy Starzhynskiy
Miyuki Konoe

Altviool
Timur Yakubov
Jacomine Punt
Moira Bette
Jan Buizer
Elisabeth Runge

Cello
Roger Regter
Emma Kroon
Justa de Jong
Tom van Lent

Contrabas
Frank Dolman
Jos Tieman

Fluit
Martine van der Loo
Dorine Schade

Hobo
Barbara Patricio
Wai Lam Cheng

Klarinet
Arno Stoffelsma
Jasper Grijpink

Fagot
Dorian Cooke
Erik Reinders

Hoorn
Rene Pagen
Mariëlle van Pruijssen

Trompet
Erwin ter Bogt
Robert-Jan Hoffman

Trombone
Timothy Dowling
Arno Schipdam
João Mendes Canelas

Tuba
Elias Gustafsson

Pauken
Chris Leenders

Slagwerk
Martin Ansink
Murk Jiskoot

Harp
Mathilde Wauters

Piano/Celesta
Sepp Grotenhuis

PRODUCTIETEAM  

Assistent-dirigent 
Boudewijn Jansen 
Assistent-regisseur 
Isabel Schröder 
Repetitoren 
Irina Sisoyeva 
Abigail Richards 
Taalcoach 
Roberta Alexander 
Voorstellingsleiding 
Pieter Heebink 
Marjolein Bergsma 
Luca van Deurzen  
Co-kostuumontwerper 
April Hickman 
Assistent Kostuumproductie 
Mariama Lechleitner 
Eerste toneelmeester 
Jeroen Jaspers 
Eerste belichter
Fred Kooring 
Eerste rekwisiteur
Jolanda Borjeson 
Eerste kleder 
Sandra Bloos 
Eerste grimeur 
Frauke Bockhorn 
Geluidstechnicus 
Nina Kraszewska 
David te Marvelde 
Artistieke zaken en planning   
Margot Vervliet 
Dramaturgie 
Jasmijn van Wijnen 
Titelregie 
Eveline Karssen 
Bediening boventiteling 
Jan Hemmer 

Productievoorbereider 
Mark van Trigt 
Productieleiding 
Floortje Halters
Kinderbegeleiding
Sitara Alakhramsing
Vertegenwoordiger orkest
Harm Jan Schwantje 
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DE NATIONALE 
OPERA 

RESIDENTIE ORKEST  

De Nationale Opera staat bekend om haar 
diverse programmering van zowel klassieke 
als moderne opera’s en het constant hoge 
niveau van haar voorstellingen. Met ver-
nieuwende producties, speciaal voor De 
Nationale Opera gecomponeerde werken 
en een frisse blik op bekend repertoire 
wordt de kunstvorm levendig gehouden 
voor de toekomst. Sinds september 2018  
is Sophie de Lint directeur van De Nationale 
Opera.  

Het gezelschap werd opgericht in decem-
ber 1964 en maakte een ontwikkeling door 
van repertoiregezelschap naar stagionege-
zelschap. Dat betekent dat De Nationale 
Opera geen vast ensemble heeft en dat er 
gemiddeld één opera per maand te zien  
is. Hiervoor worden gastsolisten en afzon-
derlijke artistieke teams aangetrokken. 
Geregeld komen coproducties tot stand 
met gerenommeerde internationale 
operagezelschappen. 

Het Residentie Orkest is het orkest van, 
voor, in, en vanuit Den Haag. Nauw aanslui-
tend bij de stad en haar inwoners en ter 
ondersteuning van de ‘functie’ van Den 
Haag: residentie, stad van vrede en recht, 
diplomatenstad, woon- en zakenstad, 
maatschappelijk geëngageerde stad. Het 
orkest zet actief klassieke muziek in om alle 
inwoners en bezoekers in Den Haag vanuit 
de vier pijlers symfonisch, educatie, talen-
tontwikkeling en maatschappelijke activi-
teiten te verbinden en te prikkelen. Met als 
doel om van Den Haag een inclusieve, 
inspirerende, samenwerkende en veelzij-
dige leefstad te maken. Het Residentie 
Orkest biedt een muzikale belevenis van 
topkwaliteit met een avontuurlijk profiel en 
dynamisch elan. De muziek van het Resi-
dentie Orkest daagt uit, verrast en laat je 
genieten. Het orkest is altijd op zoek naar 
de relevantie van muziek op een eigentijdse, 
jonge en frisse manier.

Het Residentie Orkest verzorgt concerten 
in het nieuwe gebouw Amare, in het hart 
van Den Haag. Tevens is het orkest veelvul-
dig te horen op locaties als het Amster-
damse Concertgebouw, TivoliVredenburg 
in Utrecht en De Doelen in Rotterdam. 
Daarnaast brengt het orkest speciale cross-
over en andere innovatieve producties in de 
Haagse poptempel Paard. Belangrijk zijn 
ook de vele samenwerkingen met partners 
als de Leidse Pieterskerk, Het Nationale 
Theater, Kunstmuseum Den Haag, NTR 
ZaterdagMatinee en De Nationale Opera.  
In recente seizoenen speelde het orkest 
Poulencs Dialogues des Carmélites, La 

bohème en Madama Butterfly van Puccini, 
Nabucco van Verdi en de wereldpremière 
van Ritratto van Willem Jeths.

Sinds de zomer van 2021 is Anja Bihlmaier 
chef-dirigent van het Residentie Orkest. 
Richard Egarr en Jun Märkl zijn als vaste 
gastdirigenten verbonden aan het orkest.
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LEADERSHIP MASTERCLASS
De afgelopen twee en een half jaar hebben bewezen dat uitdagende tijden nieuwe kansen 

kunnen bieden, en dat stilstand vooruitgang niet hoeft uit te sluiten. Er is ruimte ontstaan 

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

en we hebben de potentie van online samenwerkingen verder kunnen onderzoeken. 

Samen met Nationale Opera & Ballet heeft Houthoff een aantal masterclasses samengesteld 

die focussen op leidinggeven op afstand.  

Goed leiderschap vraagt om aanpassingsvermogen, iedere situatie vraagt om een andere benadering. 

Toch is er een essentieel element in leiderschap dat altijd van belang is: focus. Matthew Rowe, muzikaal leider 

van Het Nationale Ballet en chef-dirigent van Het Balletorkest, deelt de leiderschapstechnieken en -ervaringen 

die hem hebben geholpen om zijn team succesvol door de crisis te loodsen. 
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Bekijk de masterclass op YouTube.

Houthoff Advertorial Masterclass Leidinggeven ZW.indd   1Houthoff Advertorial Masterclass Leidinggeven ZW.indd   1 13-8-2021   13:25:5613-8-2021   13:25:56
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STEUN DE  
NATIONALE  
OPERA 

DE NATIONALE 
OPERA DANKT 

De Nationale Opera brengt al decennia
bijzondere muziektheatervoorstellingen
van het allerhoogste niveau. Met grote
gedrevenheid en artistieke durf werken
we aan producties waarin we traditie en
vernieuwing samensmeden. Dat bezorgt
ons al vele jaren nationale en internatio-
nale faam.
 
We zijn artistiek en zakelijk kerngezond en  
om dat te blijven, hebben we uw steun 
nodig. Natuurlijk door onze voorstellingen 
te blijven bezoeken, maar – indien mogelijk 
– ook door middel van een financiële  
bijdrage.  
Met uw steun kunnen wij spraak makende 
producties van het allerhoogste niveau  
blijven maken. Voorstellingen die u verras-
sen, raken en inspireren!

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijk-
heden, fiscale aspecten en/of het  
opvragen van de brochure kunt u contact
opnemen met Marthe Seydel via
steun@operaballet.nl of 06 2802 3446,
of kijken op operaballet.nl/steun-ons.

SUBSIDIËNTEN

HOOFDSPONSOR NATIONALE  
OPERA & BALLET

PARTICULIEREN NATIONALE 
OPERA & BALLET FONDS

Vrienden en Geefkringleden van De Natio-
nale Opera, Patrons en Young Patrons van 
Nationale Opera & Ballet

NO&B BUSINESS LOUNGE LEDEN

Houthoff, ING, Loyens & Loeff, 
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland 
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion 
Amsterdam, Commenda Family Office, 
Rodriguez B.V., McKinsey & Company, 
Höcker Advocaten, 1nergiek, Netvlies,
Odgers Berndtson, QA Consulting

PARTNERS

American Express, Matrix Fitness, BOOZTR
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een wereldpremière
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—
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Muzikale leiding  Muzikale leiding  
Lorenzo ViottiLorenzo Viotti

meer info



Kenneth Kellogg overlegt met Tazewell Thompson tijdens een repetitie
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BLACK MAN IN BLUE  

The libretto Tazewell Thompson originally 
wrote for Blue was about the life of a Black 
jazz musician and his family, that is torn 
apart by the death of their son from police 
violence. The composer Jeanine Tesori 
suggested making the Father a police 
officer, a ‘Black man in blue’. It would give 
the story the quality of a Greek tragedy, and 
hone in even more effectively on police atti-
tudes to racism and inequality in America.

▶  Read more about how the opera came 
about in an interview with composer 
Jeanine Tesori on p. 73 

TELL, DON’T SHOW  

There are a lot of conversations in Blue. We 
get to know the characters through these 
conversations, which guide us along the 
story. In fact, we never see the actual event 
that turns the lives of everyone in this opera 
upside down. “A lesson I learned from 
Greek tragedy: the violence is always 
depicted offstage,” explains the librettist 
and director Tazewell Thompson. “The 
imagination is greater felt and realised than 
the actual brutal, horrific picture.”

▶  Read more about what writing Blue 
meant for Tazewell Thompson on p. 69  

  

 IN A NUTSHELL

BLACK LIVES MATTER  

Blue premiered in 2019 at the Glimmer-
glass Festival. One year later, in 2020, the 
story seemed more topical than ever when 
the streets and squares of the USA and 
Europe filled with people carrying placards 
with messages such as ‘Black Lives Matter’ 
and ‘I can’t breathe’. Social media was 
dominated by the hashtag #blacklivesmat-
ter, and Instagram accounts turned dark on 
Blackout Tuesday. The shocking death of 
the Black American George Floyd from 
police violence, recorded in gruesome 
detail on video, was an eye opener for many 
people. The history of the police apparatus 
in America is very different to that of the 
Dutch police, and they have a different rela-
tionship with racial inequality, but the inci-
dent still resonated in the Netherlands.  

▶  Learn more about the history of the 
police in America on p. 77  

SOUL FOOD  

Buttermilk biscuits, cast-iron cornbread, 
pot liquor and chitterlings: these are some 
of the dishes the Mother in Blue lists as she 
prepares the food of her ancestors for her 
family. Soul food with its traditional dishes 
has its roots in the time of slavery. This cui-
sine dates back to the plantations in Amer-
ica where the enslaved used all their crea-
tivity in cooking the leftovers allotted to 
them.

▶  Read more about the origins of Soul 
food on p. 83 

BLACK OPERA  

According to opera scholar Naomi André, 
Blue is one of a series of highly successful 
‘Black operas’, which have increasingly 
been getting the recognition they deserve 
in recent years. These operas present the 
Black experience, and do so respectfully 
and with deep commitment. “While Blue is 
not the only opera about Black experiences, 
it is part of a new era of Black operas in the 
United States that extends back to the 
nineteenth century up to the present.”   

▶  Read more on p. 91 about Blue in the 
context of Black opera
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THE STORY

The Mother calls her Girlfriends together to 
her apartment in Harlem to tell them she is 
expecting a child. Their joy turns to concern 
when she tells them she is carrying a boy. 
The Father’s police officer buddies, on the 
other hand, are immediately joyful – and a 
bit jealous – when they learn their fellow 
officer has fathered a son.

Sixteen years later, The Son, a student art-
ist and activist, frequently finds himself at 
odds with the law for his involvement with 
non-violent political protests. The Father 
confronts The Son, who pushes back, 
accusing his police officer Father of 
upholding an oppressive system. Despite 
The Son’s bitter words, The Father tells him 
he will always love him and hold him close. 

After The Son is shot by a police officer at a 
protest, the heartbroken Father meets with 
The Reverend, who attempts to comfort 
him and encourages him to forgive. As the 
funeral for The Son approaches, The Girl-
friends return to Harlem to support the 
grief-stricken Mother as she prepares to lay 
her son to rest. At the funeral, Father and 
Mother find support with the community 
gathered around them.

In an epilogue, we see The Father, The 
Mother and The Son, together, in a bitter-
sweet moment around the kitchen table, 
sharing a meal. The Son reconciles with his 
father and shares his plans for his further 
education and one last protest.

Kenneth Kellogg and Aundi Marie Moore as  
The Father and The Mother during a rehearsal
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DOING THE WORK:  
OPERA AS CONVERSATION

Opera is an Italian word meaning work, and the workers are many – those who write, who 
interpret, who perform, who build, who witness and respond. In such an intensively collab-
orative art form, one task is shared by all: conversation. What story do we need, at this 
time, in this place? And what does each person – what craft, what personal experience, 
what pain and hope and fear and joy – bring to the project? How does each person make 
space for other individuals’ skill and wisdom while breathing a new story into being? 

A couple of years ago, Francesca Zambello kicked off the conversation that was to become 
Blue by contacting the Tony Award-winning composer Jeanine Tesori. “I was interested in 
commissioning an opera that spoke very directly to issues we are facing today,” says Zam-
bello. “I was particularly interested in opening a conversation about America’s ongoing 
struggle with race. Jeanine is a composer with theatrical sensibility, a keen awareness of 
the issues shaping our experiences in 21st century America, and a burning desire to tell 
stories that change hearts and minds.”

Tazewell Thompson, a long-time part of the artistic families of both Glimmerglass and 
Washington National Opera, was brought on as librettist and director for the project. He 
has spent a life in theater and opera, as actor, dramaturg, trustee, director and playwright. 
“With Blue, I return to not what I know, but to what I feel,” Tazewell says. “What I feel for my 
people, my culture, our survival mechanisms, sense of community; our struggles, set-
backs and accomplishments. What I feel is a necessary yarn to spin at this critical moment 
in our country where all lives matter, in general; where Black lives matter, in particular.” 

Against the clichés
The story of Blue was born, revised, and born again out of months of conversation 
between Tazewell and Jeanine, with Francesca frequently joining in. As the story began to 
take shape, more conversations were required. In the libretto’s early draft, the father was a 
jazz musician, but was that a cliché? It was Jeanine’s suggestion that the Father who loses 

his Son to a police officer’s bullet be an officer of the law. “Absolutely not,” was Tazewell’s 
immediate response. “I don’t want to, nor do I have the desire, interest or skills to write 
about a Black police officer.” After further consideration, though, he “recognized the irony, 
the tension, the glittering possibilities of personal conflict and heartache of a father whose 
son is murdered by a fellow officer.” 

More conversations: Tazewell interviewed two Black police officers, one in Washington, 
D.C., and one in Harlem. The latter shared that he had a difficult relationship with his son, 
who was embarrassed and appalled that this dad worked for and with “the man” – the 
enemy. In the same conversation, Tazewell learned that insurance coverage for the police-
man’s entire family – including dental – was a major motivator to join the force. Both of 
these details were significant as he proceeded with the libretto, as were both officers’ 
repeated references to their uniforms as “blues.” 

Although Blue deals with difficult subject matter, both Tazewell and Jeanine wanted their 
opera to be rooted in a stable family, with strong community ties. “I don’t think any culture 
should be represented merely by its suffering,” Jeanine says. “Our characters are inno-
cent, in a way, of what is about to happen to them.” While the Father and the Mother are 
aware that even their educated, upper-middle class family exists within a racist societal 
structure, there is reason for them – and the audience – to hope, to dream, to laugh. 

Telling your own stories
Even as Tazewell and Jeanine labored over their opera, more stories of unarmed Black men 
and women killed by police were in the news, each incident leaving communities more raw, 
more wounded. Composer and librettist made a decision early on not to ask the audience 
to witness the tragic event that changes everything for the characters. Blue is undeniably 
the story of a terrible rupture, but it is also a story of relationship. The opera unfolds in a 
series of conversations – between an expectant mother and her girlfriends, a husband and 
wife who have just become father and mother, among a fraternity of policemen and 
fathers, a father and son, a grieving man and his pastor, a community devastated by yet 
another senseless loss. 

In telling a story like this one, the conversations can be difficult, but they are essential. 
“When people say anybody can tell any story, it’s factually true but morally complicated,” 
says Jeanine. “It’s not always a comfortable feeling for me. I think of myself as a facilitator, 
there to illuminate the story of my collaborator. When it comes to structuring the score, I’m 
on familiar ground. But the source is Tazewell, and when I have a question about story, I 
call him. As human beings we have so much in common, but with something so charged 
as racial inequality, a system that has been put in place over hundreds of years, I know I 
can’t even begin to understand what it’s like.” 

For Tazewell, the act of storytelling, of entering into a conversation shared among artists 
and audience, says “something deeper, something about our profound irreconcilable, 
(incontestable) communality – we are all singers in the same choir, leaves off the same tree 



Rehanna Telwell during a rehearsal

66

– however the fates divide us: black, brown, yellow, white; Jew, Gentile; Muslim; gay, les-
bian, transgender; republican, democrat; rich, poor.” 

Intercontinental conversation
Blue premiered in July 2019 at The Glimmerglass Festival. Financial Times gave Blue 
“pride of place” in a season round-up, noting that “Tesori’s music is eclectic, like so many 
new operas, but assuredly so. Her orchestration is rich and her vocal lines retain a beauty 
and eloquence.” New York Times critic Anthony Tommasini included Blue as one of his top 
picks of 2019, citing “Ms. Tesori’s strong yet subtle score ... combined with Mr. Thomp-
son’s grimly elegant and snappy words.” Wherever Blue is performed, the conversations 
about the performance – both organised and spontaneously generated in the foyer – are 
an important element. In this way, Blue shows what the power of a single telephone con-
versation can be, when we see that it can grow into a national, and with the European pre-
miere of Blue at Dutch National Opera, even an intercontinental, conversation.

Text: Kelley Rourke
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‘BLUE IS A CALL FOR HOPE, 
UNDERSTANDING AND LOVE’

Six questions for librettist and director 
Tazewell Thompson

He called his libretto his ‘letter to the world’. With Blue, Tazewell Thompson wrote 
a personal cry from the heart about the position of the Black man in his home 
country and the neighbourhood of Harlem. In recounting the personal tragedy of a 
Black American family, Thompson tells a story that taps into everyday anxieties, 
or even mirrors reality, for the entire Black American population. What does Blue 
mean to the writer and director, who has already made his mark in theatre and 
opera in a glowing career?

“As a Black man, born, raised and striving to live and survive in America, I feel powerless to 
change the structure of the political rancour and injustice in my severely imperfect, divi-
sive country that I, nonetheless, love. I always vote, of course, and write letters to my repre-
sentatives. Yes, I march and protest, for all kinds of rights that are threatened, more so in 
the last several years under the previous administration. I volunteer at my community food 
pantry. I do what millions of Americans have done and continue to do as compassionate 
human beings. It’s not enough. Unable to stand by as my Black brothers and sisters are 
constantly erased from their families and taken from this world, I can only offer myself as 
an artist to express my pain and frustration as a writer and director. Blue presents me an 
opportunity, as the librettist and director, beholden to control my way to celebrate Black joy 
and love, Black family, Black church and community responsibilities, our grief, anger, pain 
and resilience. Each company that presents Blue teaches and inspires me to confirm my 
place as an artist and committed citizen yearning for change to empower my people. I write 
my letter to the world, the libretto, with an appeal for hope and understanding and love.”

Is Blue an autobiographical story? 
“No, Blue is not at all autobiographical. I’m a Black man, and as the writer of this story I see, 
feel, portray and support all sides: The Mother, Father, Girlfriends, Buddies, the head of the 
church. If I’m anyone in the opera story, I’m The Son. I’m closest to him. I understand him 
completely: his love of art, poetry, his fear and loathing of bad cops, and his rage against the 
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seemingly endless nightmare, invincible machine of injustice and political corruption. His 
determination to fight for change is searingly rousing. I miss him terribly when he is gone.”

As spectators, we see the moments when he is still there, and then the moments 
when he is no longer there. We do not see what happens in between, but we hear 
about the events in the conversations between the characters. 
“I always saw and wanted the story of Blue, and its Black denizens, to be seen in the opera 
house, as real identifiable human beings. How they, through my text, might speak, interact 
and move about the stage space. Their concerns, their faith, work, laughter, love and 
anguish. I never, not once, ever contemplated showing the actual murder of the son. A les-
son I learned from Greek tragedy: the violence is always depicted offstage. The imagina-
tion is greater felt and realised than the actual brutal, horrific picture.”

An important conversation that is part of the performance is the conversation 
between The Father and The Reverend. Why does the Church and faith play such a 
big role in the opera? 
“The Church is the centre of the Black community. It is second only to family and a tie with 
education. The leader of the Black Church is the father to us all, our confessor and com-
forter. The Reverend must play a significant role in Blue.” 

Besides the comforting function of The Reverend, traditional food also plays an 
important, comforting role in Blue.
“Absolutely. I write about food in every play I’ve written. No more so than in Blue. The food 
of my people, my ancestors, is of specific cultural importance to me. I recognise and cele-
brate the historical past, and the role food has played in the lives of Black people prior to 
the slave trade and the inventive necessity that was born on the plantations. The aria The 
Mother sings in the epilogue is a tribute, an anthem to the seductive bonding nature and 
healing power of the food of my people. My favourite passage of Black food hosanna 
comes very early in the opera, when a blessing is given to the about-to-be-born child: “At 
the end of a rainbow, not a pot of gold, but a pot of greens, with a ham hock on the bottom; 
Remind you of who you are, where you came from, and how far you may go.”

After several performances in the US, what does it mean to you that Blue will now 
be seen in Europe for the first time?
“It represents a tremendous sense of accomplishment that Blue is now in Europe. I’m 
humbled and excited by the achievement, the fact that Jeanine Tesori and I have suc-
ceeded in spreading our opera outside of the United States, with new witnesses to our 
story of Black complexity and soulful yearnings for Blacks to live out their lives. I wish for 
the audiences in the Netherlands to come for the party, stay for the riveting reality of being 
Black in America, appreciate the resurfaced resilience of this Black family and community, 
hold tight the memories of the soaring music by Jeanine Tesori, the outstanding singers, 
the outrageously unmatched orchestra, led by the great maestro Kwamé Ryan, and tell 
their community of friends that Blue is not to be missed.”

Text: Jasmijn van Wijnen

“But here we are now: art imitating life, life imitating art. 
Unfortunately, the themes in Blue have no expiration date.  

I add my voice to those of the characters singing in the 
opera, and to those of the real families suffering great 

losses. Our eyes will never be free of tears.” 
—

 Tazewell Thompson, “My Journey to Writing an Opera 
About Police Violence”, The New York Times.
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A Black man in casual urban wear is looking straight at the audience. Without any 
further introduction, the audience is left to their own biases and faced with their 
expectations. The playing field is levelled. This is how Blue starts. With the opera, 
composer Jeanine Tesori and librettist and director Tazewell Thompson wanted to 
go against stereotypes to tell a new and real story about the impact of police bru-
tality on an ordinary Black family. 

You were commissioned to compose Blue by the Glimmerglass Festival. Why do 
you think they asked you specifically?
“Francesca Zambello, Artistic & General Director of the Glimmerglass Festival, knew that 
I’m interested in exploring contemporary issues. I was commissioned even before the 
death of George Floyd; after that, Black Lives Matter became a household name of course, 
but police brutality against Black people was an issue long before that happened. When I 
was asked to compose an opera about the role of inequality and race in modern-day 
America, I knew right away I wanted to do it. But I also knew I had to tread carefully, 
because I haven’t lived the experience. That same night, I saw a performance directed by 
Tazewell Thompson, whom I didn’t know at the time. What I didn’t know then either was 
what an excellent writer he is. When I talked to him about the project, we clicked immedi-
ately. He suggested writing the libretto and we spoke about it for weeks. As a Black man 
living in New York, he was full of stories, not just dramatic and heart-wrenching ones, but 
stories about happiness and love as well. Based on his life experiences, we decided to tell 
a tale about a Black family from Harlem, Tazewell’s own neighbourhood.” 

Is Blue a true story based on Tazewell’s life?
“Tazewell drew inspiration from his own life as the son of a jazz musician to start with. And 
because police brutality was ubiquitous in the US at the time, we knew from the start that 
that had to be our topic. But I wanted to tell a different story from a new perspective 
because we’ve heard the story of a Black jazz musician many times before. I always ask 

AGAINST THE STEREOTYPES
An interview with Jeanine Tesori about Blue
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being in harmony. Especially when The Father sings ‘I lay my burden down, I ain’t gonna 
study war no more’, we feel the embrace of the community that will help pull him – and his 
wife – through. That’s exactly what we were after; we didn’t want the church to feel like a 
building or an institution, but we wanted it to be a community that’s there to offer its 
support.”

The opera premiered in 2019. The theme seems to have become more and more 
topical since then, also because of the death of George Floyd. Why is that? 
“There are plenty of works that were greeted with a warm reception but have since fallen 
into oblivion. You can’t predict whether a piece will stand the test of time until time has 
actually passed. I’m sure things will be no different for Blue. The world rewrites itself and 
the same work can be perceived totally differently in a different time. 
 
It keeps surprising me that, wherever we go to speak about the project, there are so many 
similarities. The subject matter is omnipresent. Blue is about the US and the police force 
specifically, but what it’s truly about is the gap between ‘us’ and ‘them’, which exists in 
every culture. I hope that the people in the audience, whether they identify with the charac-
ters or not, will leave the theatre realising that what they saw was not just an opera perfor-
mance, but a reflection of the real world.”

Text: Jasmijn van Wijnen 
Translated by: Annie Tadema

myself whose story hasn’t been told yet. And so I suggested introducing a father who was 
a police officer himself. I was sure that Tazewell would be able to create a story full of 
nuance that would do justice to the complexity of that situation.”

How important is that nuance exactly? 
“I think that these kinds of issues are usually reduced rather than distilled. When you 
reduce something, you don’t look at it from different perspectives and you don’t do justice 
to its complexity. You can’t afford to reduce the problem of police brutality: the US law 
enforcement system originated in a time when police officers returned enslaved people to 
their owners. We should be aware of that DNA because the way Black parents in the US 
raise their children to this day is an extension of this.

By introducing a Black police officer, who is also the father of a son, as a character, you 
bring social conflict into the home. We wanted to explore the situation of a Black man in 
blue: someone who risks his life every day and fights his own history as it were and then 
has to do battle with his own children who don’t understand him. Although Tazewell was 
initially highly averse to writing a police officer as a character, he felt that he had to do it, 
precisely because it affected him so deeply.” 

Is opera the right art form for telling a story such as that of Blue?
“Opera is a versatile art form; there’s room for grandiose drama. The opera stage is home 
to epic tales. Blue is an epic tale. But it’s also a truthful story. We’re seeing an educated, 
successful and loving family – that happens to be Black. We wanted to avoid certain stere-
otypical depictions of Black people that you tend to see in movies or in the media. We felt 
that the opera had an almost Greek tragedy-like quality: the three girlfriends, the father’s 
three police officer buddies, the couple, the son and his destiny. I was fascinated by the 
idea of fate and asked myself: is the future of a Black American man predetermined at 
birth or does he actually have real choices in life?”

What was your process like and how did you find a musical language to tell this 
story?
“Tazewell and I talked a lot, about the church and faith, about the police and their role in 
society, and about community. This was all before I wrote down a single note. That’s how I 
do it: I build a work from the ground up. And as soon as I start writing, the characters come 
to life. It’s impossible for me to compose a score for a ready-made libretto. The characters 
basically started to sing to me from the words Tazewell had written and the discussions we 
had about them. We wanted to avoid stereotypes, also in the music. When you see a Black 
choir in a church, you expect to hear Gospel music. But I wanted to compose music that 
had a more hymn-like quality.” 

Can you elaborate? 
“A hymn evokes a sense of community. The duets and trios are quite mundane, but the 
choral pieces sound much more like chorales, because this is when the community comes 
together. It’s not so much about the counterpoint here as it is about moving together and 
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The police in the United States have a long and chequered history. While they have 
always been surrounded by controversy, their racist attitudes have attracted much 
more attention in recent years with several high-profile incidents of police vio-
lence coupled with the momentum of the Black Lives Matter movement. Blue 
explores the difficult relationship between Black Americans and a police appara-
tus that is based on racial inequality. An examination of the history of the police in 
America, in particular its origins and early implementation, reveals how US law 
enforcement was built on racist systems. It illuminates the context of conflict in 
which the Father of the family in Blue operates as a Black police officer in America 
— a ‘Black man in blue’.

The history of the police apparatus in the US can be traced back to the days of slavery. In 
the South, where slavery was a central element in the economy, so-called ‘slave patrols’ 
were responsible for hunting down escaped enslaved people and taking them back to their 
owners. These patrols can be seen as the first publically funded police forces in the Ameri-
can South. The duties of the slave patrols included searching the homes of the enslaved, 
keeping them off the roads and breaking up gatherings of enslaved people. The patrols 
were known for their violence and ruthlessness. They were staffed by white men (and 
occasionally women) from all ranks of society, from the very poor to wealthy plantation 
owners who wanted to personally make sure their enslaved workers stayed in line. 

The American Civil War and Reconstruction 
The slave patrols continued to operate during the American Civil War (1861-1865) and 
they did not disappear entirely even after slavery was abolished. During the early Recon-
struction era, various groups joined the former slave patrols in an effort to exert control 
over Black Americans. Groups such as the federal army, state defence troops and the Ku 
Klux Klan took over the tasks of the former slave patrols, acquiring a reputation for being 
even more violent than their predecessors. Over time, these entities increasingly 

‘YOU KEEPIN’ IT SAFE  
FOR THE WHITE MAN,  

NOT FOR ME’
A brief look at the history of the police in America
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resembled and functioned in the same way as some of America’s recently established 
police forces. According to historians, there was a virtually seamless transition from slave 
patrols to publically funded police forces in the Southern United States.

The Reconstruction era was filled with racism and the police used harsh measures to keep 
order. They were deployed to make white communities feel safe by intimidating Black 
communities and keeping Black Americans segregated from the white population. It is this 
history that led to the feeling that the police are not there for all Americans, a feeling that is 
still prevalent today among Black Americans. In the opera, the Son refers explicitly to this 
when he criticises his father for his job as a police officer, saying, “You keepin’ it safe for 
the white man, not for me.” 

Jim Crow laws 
A series of laws known as the Jim Crow laws came into force between 1880 and 1965, 
aimed at keeping Black and white communities segregated. Thanks in part to a loophole 
in the 13th Amendment, which abolished slavery except as a punishment for crime, the 
police were able to detain Black Americans for violations of the racist Jim Crow laws — 
legislation that denied their fundamental rights as human beings. In this way, slavery lived 
on in American prisons. The Supreme Court decision in the 1896 case of Plessy v. Ferguson, 
in which it ruled that segregation was permitted as long as White and Black communities 
still had access to the same resources, only served to encourage the police in keeping rac-
ism an integral part of their practices. Regrettably, this legal segregation remained intact 
for nearly one hundred years, until the Civil Rights Act was passed in 1964.

Stop-and-frisk 
The main police response to the Civil Rights movement was to obstruct and break up pro-
tests and demonstrations. Even now, long after that period, discriminatory practices con-
tinue to be embedded in the work of the police. The stop-and-frisk policy is a clear-cut 
example. Police officers are allowed to stop and search anyone without warning, and with-
out the need for a clear reason. All that is required is a suspicion that someone is guilty of 
wrongdoing or that the person in question meets the description of a wanted suspect 
based on ethnic profiling. Such discriminatory practices serve to maintain the social hier-
archy that arose in the days of slavery.  

The Dutch context 
The history of the police in America is very different to that of the police in the Nether-
lands. The Dutch police apparatus does not have roots in slavery; rather, it was established 
in response to a wish on the part of kings and city fathers to be able to control rebellions 
and riots. In America, the numbers of deaths caused by police action are significantly 
higher than in The Netherlands. However a common tactic shared by the two countries is 
the use of ethnic profiling. In The Netherlands, ethnic profiling is used explicitly as an 
investigative method and is even automated in the Criminality Anticipation System (CAS). 
This system uses algorithms to tell the police where they should patrol to catch as many 
‘criminals’ as possible. It is sometimes said that the Dutch police are becoming more 

Americanised in their approach (for example, with the recent introduction of the taser) 
after years of calls by politicians for more officers and tougher action. However, the two 
countries’ police apparatuses will never be entirely comparable precisely because they 
have such different histories. 

The Talk 
As the Son makes clear in Blue, the police forces in America do not seem like they are ‘for 
everyone’. While the Father is himself a police officer — and puts his own life on the line as 
a ‘Black man in blue’ for the safety of others — the Son rises up against what he sees as a 
racist police apparatus. While the Father thinks his son is risking danger in taking to the 
streets as a young Black man to protest, the Son feels he has no choice but to fight ine-
quality. The Son’s death by a bullet from a white police officer shows both were right. 

When the parents of Black sons express their concerns, this is commonly called ‘the talk’. 
This is the conversation Black parents in the US have with their children to try and prepare 
them for the fact that they may be treated differently — especially by the police. That the 
Father in Blue only uttered ‘The Talk’ in a moment of reflection, when the viewer already
knows that he has failed protect his son with these words, makes the moment in the opera 
all the more poignant.

Blue shows the human consequences and lethal impact of institutional racism. It reveals 
the DNA of America’s police through references, both subtle and less nuanced, to the his-
tory of slavery. Above all, it is a portrait of the people behind the horrific news stories of 
police violence. But the opera also carries a message of hope: the promise of a better 
future, one in which dreams have the chance to be fulfilled rather than being nipped  
cruelly in the bud.

Text: Jasmijn van Wijnen 
Translated by: Clare Wilkinson
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THE TALK

“Stay alive.
That’s what you supposed to do.

You a Black boy.
A walking, moving target.

A Black boy.
Take off the hoodie…

[…]
Son, the light is turning amber. Run!

Run across the street. No!
Don’t run, Walk. Don’t walk.

Walk. Don’t walk. Don’t walk!
[…]

Don’t wear your ball cap backwards.
Don’t wear a hoodie.

Don’t carry shiny objects.
Don’t get a tattoo.

Don’t pierce your ears.
Don’t shave your head.

Don’t get and Afro.
Don’t make a fist.

Don’t sit on the curb.
Don’t sit on the hood of a car.

Don’t wear cornrows.
Don’t look the man in his eye.

Look the man in the eye.
Don’t make quick movements.

Don’t put your hands in your pockets.
Don’t remove your shirt.

Don’t lie on the grass.
Don’t wear sunglasses!

Don’t spit.
Don’t chew.
Don’t laugh.

[…]”

– The Father in Blue

Kenneth Kellogg as The Father in Blue at the Glimmerglass Festival
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African American cuisine plays a starring role in Blue. The mother in the family 
that the opera revolves around is the proud owner of a soul food restaurant. She 
brings these traditional dishes into the home as well as a way to not only show her 
love, but to also ease the mounting tensions between her husband and son. Soul 
food has its origins on the plantations where enslaved people were forced to get 
creative with the leftover scraps of food given to them by the plantation owners.

The 17th century saw the start of what has now become known as the Middle Passage 
trade. This triangular trade, which shipped African people to North and South America 
under the worst possible conditions, would continue well into the 19th century. Men, 
women and children were taken from interior Africa and transported to foreign shores as if 
they were cattle. They were shackled and loaded onto ships with hundreds of others to 
make the months-long journey across the Atlantic, only to be sold to plantation owners 
who would enslave them and put them to work at cotton and sugarcane plantations in 
North or South America. 

As a result, people in Africa were living with the realistic threat of being captured by human 
traffickers. Women who were responsible for growing crops were planning for this eventual-
ity and started carrying plants and vegetable seeds with them at all times because they did 
not know what their situation would be like if they were forced to make the Middle Passage. 
One thing they did know, however, was that they would need food. That is why they carefully 
braided rice seeds into their hair and smuggled other food supplies with them on board. 
This is how crops such as rice, cassava, sesame and okra ended up in the Western world.

Food and resistance       
Once they had arrived in America, these women grew their crops at the plantations as food 
sources. Food was used as a mechanism of resistance, but also as a means of control by 
plantation owners, who would ration the food of their enslaved workers so that they were 

‘THE SOUL OF FOOD’:  
FROM PLANTATION  

PROVISION GROUND TO 
TODAY’S KITCHEN TABLE

Kenneth Kellogg, Aundi Marie Moore and Charles Williamson during a rehearsal
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only given the bare minimum they needed to survive. They had to make do with only the 
cheapest ingredients and low-quality food with little nutritional value. 

To create an illusion of freedom, plantation owners would allow their enslaved workers to 
supplement their meals with their own food. They were allowed to grow their own greens, 
but only within the confines of the plantation itself. This kept control securely in the hands 
of the plantation owner. But enslaved people were usually allotted poor-quality land, so 
they went against the system devised by their owners by secretly cultivating other plots of 
land which they tended to at night. This is where they grew their African crops. These gar-
dens evolved into a symbol of resistance against systemic oppression.

Cooking with left-overs
Besides West African plants, animal products are also used heavily in traditional African 
American dishes. Enslaved people were definitely not given the best cuts of meat, but they 
got creative with what was available to them. Those were the parts of the animal that the 
plantation owner considered waste products: the head, ribs, legs and entrails. To mask the 
unpleasant taste of this meat, the enslaved people relied on the traditions of the West Afri-
can kitchen; they smoked the meat and used powerful mixes of peppers, spices and vine-
gar. This is how they created chitterlings, which is known as the caviar of people of colour, 
from the intestines of pigs and how they invented spare ribs. But they also transformed 
pork legs, neck bones and gizzards into fully fledged dishes. These dishes still play an 
important role in African American cuisine, either as a main course or as a way to season 
food such as greens, dried beans and peas. 

To waste nothing, they also enjoyed pot liquor, the liquid left behind after boiling greens. By 
using this liquid, which would otherwise be thrown away, they hoped to increase their vita-
min intake, which was low due to the food rationing. Cast iron cornbread, a popular side 
dish in African American cuisine to this day, was typically used to dip into the pot liquor. 

Living and surviving 
What started as a necessity to cook more nutrient-rich foods evolved into an actual tradi-
tion that is very important to many African Americans today. By preparing these traditional 
dishes, they remember and identify with the challenges that forced their enslaved ances-
tors to get creative. African American cuisine connects continents and cultures and 
evokes a direct and tangible memory of the colonial past. The care, love and resilience of 
Black women resonate in the tradition of cooking soul food. And that powerful message is 
reflected in the epilogue to the opera, in which the mother feeds her family with the food of 
her ancestors.

Author: Naomi Teekens 
Translated by: Annie Tadema

Aundi Marie Moore and Tazewell Thompson during a rehearsal
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The designers of the set, costumes and lighting tell how Blue’s world was created.

DONALD EASTMAN (set design) 
“When I began the journey into Blue, I imagined a rough world of urban materials. Metal 
fences, concrete streets and grafitti. It was a handsome design, but it didn’t ring true. It is 
not a story of a hard impoverished and harsh life. Seeing the first workshop of Blue, I met an 
upright and loving couple living with the everyday confrontation with a harsh reality of day-
to-day life. They have loving and constant friends and comrades to share their concerns and 
joys with. All the scenes are interiors. Home, hospital, neighborhood tavern and church. I 
went to research the elements that speak to our Harlem residents. I wandered the streets of 
Harlem with a camera in hand. Many of the streets are beautiful. I came upon a street that 
had a mix of architecture and not just another block of handsome townhouses. Another 
photo was taken with a sense of perspective and a point of view. I then turned the photo 
into a three-dimensional sculpture. A bas- relief as if it were carved from a block of plaster.

That led to the revelation that a pure block of white would be the assurance it is recognized 
as a sculpture and not a realistic collection of brick, stone, wood and glass scenery. It 
became a dreamlike and idealized picture. Moving on from there are the elements of the 
furniture to set the scenes. I kept the basic shapes of chair, table and bed with no details. 
Black line drawings against the white wall of the facade. I love white scenery. The people, 
their skin, the color of their clothes, the objects they hold in their hands are all etched 
against the empty canvas behind them.” 

JESSICA JAHN (costume design) 
“One of the things that was really important to Tazewell and me, while considering the 
visual appearance of the family, the girlfriends and even the buddies, was that we were cre-
ating a solidly stable middle class, educated, representation of Black lives – to try and 
counter some of the false historical narratives surrounding our experience.

CREATING THE WORLD  
OF BLUE

Set design by Donald Eastman

Lighting design by Robert Wierzel
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We both felt very strongly about recognizing the need for an honest representation of who 
we as a Black community are, and the vastness of the diaspora and our demographic, so 
that in this piece, we were not portrayed on stage as narrowly as the national imaging of 
Black folks generally is. It was important to me to fight the narrative that the Black people 
murdered by police in this country are always lower income, or “thugs”, or any of the other 
one dimensional and dehumanzing ways that we are criminalized just for being Black. So, 
the Son to me, is representative of that, as well as the Father. 

Secondly, it was important to our vision to make sure that there were images of Black Joy 
in this piece as well. That the family that we see eventually devastated by loss was a happy 
one, one filled with love, and light and empathy for one another. This is most represented 
in our first scene – where we see The Girlfriends and The Mother greet each other with 
laughs, joking and communing in bright, colorful, stylish clothing. To enter into the story in 
this way, is another method of challenging stereotypes and cultural narratives.”

ROBERT WIERZEL (lighting design) 
“As a lighting designer, working in the theatre is a collaborative process. I have found 
working in the performing arts to be deeply fascinating, as I find no other artistic expres-
sion has the ability to directly affect how one thinks and feels. I find it is one of the places 
where true community and shared experience comes to life. 

Lighting is a non-verbal form of communicating. It needs context to be fully understood. 
Storytelling is almost always the priority. Jeanine’s intelligent and moving score has creat-
ed the foundation. Tazewell’s understated and profound libretto has given voice to the sto-
ry. Donald’s elegant and sculptural set beautifully creates the world of the piece. Jessica’s 
graceful and character-specific clothes gives us insight to who these people are. With 
such rich material to work with, my purpose as the lighting designer is to reveal all of this 
in a compelling, powerful yet convincing way.” 

Costume design by Jessica Jahn



91

STAGING JUSTICE IN A 
THREE-DIMENSIONAL 

HUMANITY
Professor in Music Naomi André on Blue

There is something almost magical about the opera Blue. This work straddles many edges 
around genre, style, and form. It is a dramatic theatrical piece that works with the expan-
siveness of opera as well as conveying the immediacy of musical theater. Blue connects to 
a rooted moment in time — the present time of its composition in 2019. In many ways, this 
story about family and the undisputed horror of losing a child to a violent death gets to the 
root of our worst fears uniting our experiences across nation, race, ethnicity, and time 
period. Yet very specifically this story captures the essence of past conflicts involving 
Black people in the United States. Blue delineates a space where modern policing extends 
back to patrolling enslaved bodies, the legacy of Emmet Till, and the highly visible police 
killings of many unarmed Black people since Trayvon Martin in 2012. Presciently, this 
opera preceded the murder of George Floyd by a year. The specifics of this twenty-first 
century story encompass what has become a transcending universal truth of oppression 
for Black people in America. The intimacy of this family’s situation presents both a private 
as well as an epic portrayal of life in operatic dimensions.

In the first scene where we meet the Mother telling her three Girlfriends about her recent 
marriage and pregnancy, we witness an event that feels so normal and natural. Here we 
have an every-woman, called “The Mother” in the libretto, sharing joyous everyday details 
of young adulthood: getting married and starting a family. Yet this is an extraordinary 
occurrence — indeed, this is the magic. This is what had been missing in mainstream 
opera, a space that had not previously included stories of Black characters who are fully 
human and relatable to all audiences.

Blue showcases Black experiences on the opera stage in a way that brought a shadow cul-
ture of Black operas, operas that have previously been hidden from the majority, into the 
foreground. Such shadow culture Black creative expressions include operas written from 
the late nineteenth century up into the twenty-first century that reveal a deep engagement 
and care in representation that is not present in the dominant culture and bring Black 

Aundi Marie Moore, Vuvu Mpofu, Thembinkosi Magagula  
and Rehanna Thelwell during a rehearsal



“I do believe that art is transformative, because,  
as my Nonna said, “you can’t unring a bell”.  

I hope the bell rings for you long after the  
curtain comes down.” 

— 
Jeanine Tesori
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perspectives and experiences to the forefront in how the narrative unfolds. This shadow 
culture includes Black singers who sang operatic arias, primarily in recitals (including Eliz-
abeth Taylor Greenfield, Thomas Bowers and Sissieretta Jones in the nineteenth century); 
Black opera companies (such as those run by Theodore Drury and Mary Cardwell Daw-
son); and the works of Black composers (including Harry Lawrence Freeman, Scott Joplin, 
William Grant Still, Anthony Davis, and many more). 

Black operas make history
Blue belongs to two intersecting trios. The first trio marks the momentous summer of 
2019 when three Black operas began to make history. Composer Anthony Davis and 
librettist Richard Wesley’s The Central Park Five premiered at Long Beach Opera in June 
2019 and went on to be the first opera by a Black composer to win the Pulitzer Prize in 
music. Fire Shut Up in My Bones, with music by Terence Blanchard and libretto by Kasi 
Lemmons, premiered at the Opera Theatre of St. Louis in June 2019. Originally commis-
sioned by WNO’s own Timothy O’Leary, who previously served as General Director of 
Opera Theatre of St. Louis, Fire Shut Up in My Bones has gone on to be the first opera by 
a Black composer presented at the Metropolitan Opera in its history (that goes back to 
1883). Such a move, sixty-six years after Marian Anderson’s historical debut at the Met, 
will hopefully act as a similar beacon to other opera houses to perform and commission 
operas by Black composers. This brings us to Blue, which premiered at The Glimmer-
glass Festival in July 2019, won the Music Critics Association of North America 2020 
Award for Best New Opera, and is the first of this trio to have a commercial recording 
available.

The second trio of which Blue is a member, is that it is the composer’s — Jeanine Tesori’s 
— third opera. Tesori’s first two operas were also commissioned by forward-looking opera 
director Francesca Zambello, General & Artistic Director of The Glimmerglass Festival and 
Artistic Director of Washington National Opera at the Kennedy Center. Tesori is currently 
working on a fourth opera, Grounded (collaborating with playwright, now librettist, George 
Brant), commissioned by the Metropolitan Opera, with performances scheduled at both 
the Met and Washington National Opera. Tesori’s first opera, A Blizzard on Marblehead 
Neck, with libretto by Tony Kushner, premiered at Glimmerglass (2011), and concerns a 
volatile scene from 1951 in the life of playwright Eugene O’Neill and his wife Carlotta. The 
Lion, The Unicorn and Me, Tesori’s second opera, was based on a children’s book by Jean-
ette Winterson, adapted into a libretto by poet J.D. McClatchy. This holiday opera pre-
miered at the Washington National Opera in 2013. 

Opera is an important part of Tesori’s polyphonic voice as a composer. Her training as a 
pianist began in finding tunes on the keyboard at age three and becoming a serious classi-
cal musician in her teens; this was supplemented by a liberal arts college education when 
she was a pre-med student turned music major at Barnard College. Her work as a gigging 
musician took her to Nashville, Tennessee for fifteen years where she worked as a vocal 
and record producer. She learned from Buryl Red (who had studied with Elliott Carter at 
Yale), and found great influence in Leoš Janáček, Béla Bartók, and Tania León, composers 
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Musical themes
The musical language and style of Blue reflect the contemporaneousness of today’s cur-
rent issues. The dramatic pacing expands and unfolds in a way that comes alive and is 
enriched by bouncing off the vast architectural acoustics of the opera house yet also has 
the immediacy of sitting right next to the speaker and the direct impact of watching the 
conversation up close. Narrative and musical themes recur not just as quick references, 
but as embedded tropes that weave sections of the opera together. The first half of the 
opera opens up in scene one with the Mother and her three girlfriends. These women feel 
like people I know from graduate school, as they chide, joke in jovial banter and, when nec-
essary, express their apprehension with drop-dead seriousness. At the end of the scene, 
despite their concerns about the difficulty of keeping a Black boy safe in today’s America, 
they pledge unwavering support and love. 

In the middle of this opening exposition, we get to know the Mother in her aria “Go figure,” 
which gets to the core of who these women are. She has fallen for a man with “big hands,” 
“big ideas,” and a big love that makes her pause. She stops in her tracks when she says, 
almost as an afterthought as though she still cannot really believe it, “Go figure.” The 
pause and falling major third in the orchestra that opens this aria and continues through-
out this expressive reflection adds a shimmer to this moment and its return several times 
in act one. This wistful lyrical gesture, the pause and descending third, brings these 
women to life and helps us in the audience understand their vulnerable existence while 
also experiencing the mystery and joy in this moment. 

The midpoint of the opera, the heroic duet between the Father and the Reverend that 
opens act two, is weighted down by two deep basses who narrate the events that hap-
pened after act one and the devastating reality that now faces the young family and their 
community that we have grown to care so much about. The somber heaviness of two men 
encountering the clash between the misuse of the authority of the state (through a deadly 
mistake by the police) and the ineffective consolation of the church are reminiscent of the 
oppressively fraught duet between King Philip II of Spain and the Grand Inquisitor in Ver-
di’s Don Carlos. The dark moods contrast between these two operas as the leaders in Don 
Carlos rashly bargain murder and sacrifice for their own corrupt gain. In Blue the men are 
the victims, not the perpetrators, of a gross injustice; both suffer from systemic wrongs. 

In a momentous groundswell of pain, the “Lay my burden down” theme is first introduced 
briefly in the duet between the Father and the Reverend. This theme becomes the connec-
tive tissue for the second act and epilogue. As the pause and falling third of wonder and 
anticipation were woven throughout the first half, the descending “Lay my burden down” 
theme feels at once recognizable and familiar as it unites the second half of the opera. It 
becomes the culmination of the funeral service at the end of act two, and the point in the 
epilogue when you realize that the joy of a shared family dinner will never happen again.

Historically and musically, Blue compassionately tells a story that is at once painful and 
identifiable to so many of us. Through the collaboration of an interracial compositional 

whose work spans classical art music shaped by folk rhythms, melodies, and structures 
from eastern Europe and Cuba.

Through her grandmother’s stories, Tesori’s grandfather, an Italian band director and 
musician who immigrated to the United States and died before Tesori could meet him, was 
an important inspiration and musical touchstone in her journey towards becoming a com-
poser. Coupled with her parents’ great love of music, Tesori grew up with a deep apprecia-
tion for the arts. Additional influences include traveling to China, Ghana, Mexico, and 
Peru, and working with local musicians. Many of Tesori’s recent projects have given voice 
to experiences outside of her own identity. 

One of her best known and most celebrated works is the musical Fun Home (2013), based 
on the graphic memoir by Alison Bechdel that treats the discovery of queer sexual identi-
ties and the pain of losing a loved one to suicide. Caroline, or Change (2003), Tesori’s first 
collaboration with Tony Kushner (who later wrote the libretto to her first opera), is about a 
Black maid who works for a Jewish family in 1963 Louisiana and engages the early Civil 
Rights movement through Spirituals, the Blues, Motown, and Klezmer music. Soft Power 
(2018), her collaboration with David Henry Hwang, reverses the lens from The King and I 
by exoticizing America through a Chinese musical set in the future that challenges the 
nature of democracy, cultural identity, and racism. Soon after Blue, Tesori was the Super-
vising Vocal Producer for Steven Spielberg’s movie version of West Side Story (2021), a 
work about class, racial ethnicity, and Puerto Rican life in Manhattan’s Upper West Side in 
the late 1950s right before Lincoln Center was built. 

Collaboration Jeanine Tesori and Tazewell Thompson
Blue brought Jeanine Tesori and Tazewell Thompson together. Commissioned for the 
Glimmerglass Festival, an early impetus for the opera’s story was General & Artistic Direc-
tor Francesca Zambello’s question, “Why is the killing of innocent Black men happening all 
the time, and how can we use art to speak and ask the question?” Writing his first libretto, 
Thompson carried years of experience from spoken theater as an award-winning play-
wright and director, along with his deep knowledge as an opera director. Tesori speaks of 
her role as a white woman collaborating with a Black man in this work about police vio-
lence in today’s political climate, “For me, Tazewell has the underlying rights to this story 
because it is so connected to his experience in the world...That to me is what reparations 
look like. It is to acknowledge that that story does not belong to me. I participate, but Taze-
well has the underlying rights. That acknowledgment is really important.” She moves 
thoughtfully in these spaces, joins this conversation with energy and “with a lot of humil-
ity.” She admits sometimes “I feel scared, I feel uncomfortable, but I don’t feel like exiting. 
And that staying in, to me, is the invitation to be in specific dialogue.” She continues, “I 
know that it is my responsibility to go deep or don’t go. So, if I’m going to be writing in a 
community, I better know as much as I can possibly know, without truly knowing with a big 
‘K’. Otherwise, I should stay out.”



Conductor Kwamé Ryan during a rehearsal
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team, this opera offers a microcosm for listening to, and learning across, diverse vantage 
points and lived narratives. While Blue is not the only opera about Black experiences, it is 
part of a new era of Black operas in the United States that extends back to the nineteenth 
century up to the present. The luster of this current golden age of Black operas is not due 
to the paucity of operas written before, but to the fact that new operas are joining earlier 
works that are finally emerging from the shadows and challenging the elitist reputation of 
opera as a genre. The presentation of Black lives in ways that reveal a three-dimensional 
humanity is appearing in an unlikely, yet increasingly emblematic place: opera. And the 
opera house is becoming an eloquent stage for a trenchant social justice.
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ARTISTIC TEAM

JEANINE TESORI 
Composer
Jeanine Tesori has written a diverse catalog 
for musical theatre, opera, film, and televi-
sion. Her musicals include Fun Home (2015 
Tony Award Winner, Pulitzer finalist), Soft 
Power (Pulitzer finalist), Caroline, or 
Change (Laurence Olivier Award), Violet, 
Shrek the Musical, Thoroughly Modern Mil-
lie, and Kimberly Akimbo. Along with Missy 
Mazzoli, Tesori is one of the first women to 
be commissioned by the Metropolitan 
Opera. Her operas include A Blizzard on 
Marblehead Neck (libretto by Tony Kush-
ner),The Lion, The Unicorn and Me (libretto 
by J.D. McClatchy), Blue (libretto by Taze-
well Thompson), and Grounded (libretto by 
George Brant). In addition to her work as a 
composer, Tesori was the founding Artistic 
Director of Encores! Off-Center at New York 
City Center, for which she helmed seasons 
joined by artists such as Stephen Sond-
heim, Lin-Manuel Miranda, Randy New-
man, William Finn, Alan Menken, Renée 
Elise Goldsberry, Sutton Foster, and Jona-
than Groff. After producing four seasons of 
Off-Center, she took one of those concerts, 
Sunday in the Park with George (starring 
Jake Gyllenhaal) to Broadway. She was also 
the founding Creative Director of the non-
profit A BroaderWay, an arts empowerment 
program for young women. Tesori currently 
teaches in the music department at Yale 
University. 
DNO debut

TAZEWELL THOMPSON
Director and librettist
Tazewell Thompson was born in New York 
City and developed his interest in theatre 
during his childhood at St. Dominic’s  
Convent. Today, he is an internationally 
acclaimed director of opera and theatre 
and is also a playwright, librettist, teacher, 
and actor. In 1985, he directed his first 
opera, Aaron Copland’s The Second Hurri-
cane and was chosen by Mr. Copland to 
rewrite the libretto. This highly successful 
production marked the beginning of multi-
ple theatrical engagements and a flourish-
ing career as a director and playwright. As 
such, he directed three operas in three dif-
ferent theaters at The Kennedy Center, all in 
the same season: Appomattox (Glass), Lost 
in the Stars (Weill), and the American pre-
miere staging of Cato in Utica (Vivaldi). 
Having received many awards such as nine 
Barrymore Awards, five NAACP Awards 
and three Carbonell Awards, Thompson 
was also nominated for an EMMY Award in 
2001, as Best Director and Best Classical 
Production, for Live from Lincoln Center 
Gershwin’s Porgy and Bess. For the opera 
Blue, which Thompson created with com-
poser Jeanine Tesori, he won the Music 
Critics Association of North America Award 
for Best New Opera in 2020. His upcoming 
projects include writing and directing the 
reopening of the recently renovated New 
York Philharmonic/David Geffen Hall and 
his opera, Nuns on the Battlefield, with Sta-
cey Garrop, which will premiere at Chicago 
Opera Theatre in 2024. 
DNO debut

KWAMÉ RYAN
Musical director
Kwamé Ryan was born in Canada and grew 
up in Trinidad, where he began his music 
education at an early age. He completed his 
studies in the United Kingdom and Hun-
gary, where he studied musicology at Cam-
bridge University and conducting with 
Peter Eötvös. From 1999 to 2003, Ryan 
held the position of general music director 
of Freiburg Opera, Germany, and from 2007 
to 2013, he served as musical and artistic 
director of the Orchestre National Bor-
deaux-Aquitaine in France. As a guest con-
ductor in Germany, he has conducted the 
Deutsche Kammerphilharmonie Bremen 
and the State Operas of Stuttgart and Saar-
brücken, among others, and in France he 
has worked at Opera de la Bastille, Opera 
de Lyon and the Orchestre Philharmonique 
de Radio France. Ryan has also conducted 
frequently in the United States and the 
United Kingdom and has been a regular 
guest with the Seoul Philharmonic 
Orchestra. He has won several international 
awards for outstanding work in the field of 
music education. 
DNO debute

DONALD EASTMAN
Set design
Donald Eastman has maintained a good 
working relationship with Tazewell Thomp-
son for many years. He has not only design 
the set for Blue (2020), but also for his Car-
men at Virginia Opera and Mary T & Lizzy K 
at Arena Stage. Eastman made his profes-
sional opera debut at the Lisbon Opera with 

La Voix Humaine starring Evelyn Lear. Other 
companies include Brooklyn Academy of 
Music (BAM), Glimmerglass Festival, New 
York City Opera, San Francisco Opera, and 
Seattle Opera. Moreover, Eastman received 
multiple awards for his work, including a 
Village Voice OBIE Award for Sustained 
Excellence and is a grantee of the NEA/
National Opera Institute.  
DNO debut

ROBERT WIERZEL
Lighting design
Robert Wierzel is an American lighting 
designer who has worked with artists from 
the most diverse disciplines and back-
grounds in theatre, dance, opera, contem-
porary music and museums around the 
world. Since 1985, he has worked closely 
with choreographer and director Bill T. 
Jones, with whom he has created a number 
of special productions. Wierzel has many 
awards to his name: he received the Ameri-
can Theatre Wing Lighting Design Award, 
among others, and was nominated for the 
award of Best Lighting Design in a Musical 
in 2010. Besides his work as a designer, 
Wierzel also teaches in the graduate pro-
gramme for lighting design at New York 
University Tisch School of the Arts. 
DNO debut

ERIC NORBURY 
Lighting design 
The New York City based Eric Norbury is a 
lighting designer for theatre, dance, and 
opera. His work has been seen Off-Broad-
way, in many venues in NYC, and across the 
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US. He has also worked at the Brooks 
Atkinson Theatre (Broadway), BAM Harvey, 
New York Theatre Workshop, Playwrights 
Horizons, and Theatre Row as an associate/
assistant. Apart from extensive experience 
in dance, Eric also has considerable experi-
ence in opera with Washington National 
Opera (Kennedy Center), Seattle Opera, the 
Glimmerglass Festival, Tulsa Opera, The 
Ohio Light Opera, Brevard Music Center, 
and others. Eric holds a Master of Fine Arts 
in Lighting Design from NYU Tisch School 
of the Arts and a Bachelor of Fine Arts in 
Theatre Design & Production from East 
Carolina University. 
DNO debut

JESSICA JAHN
Costume design
With degrees in both dance and psychol-
ogy from Rutgers University New Jersey, 
Jessica Jahn danced professionally in New 
York before starting a career in costume 
design. She worked on Tarell Alvin 
McCraney’s In the Red and Brown Water, 
Coal Country and Castor and Patience at 
Cincinnati Opera. She was awarded both 
the Lucille Lortel and Drama Desk awards 
for her design of Charles Busch’s The Con-
fession of Lily Dare. Based on her lived 
experience as a black woman, Jessica is 
dedicated to racial and social justice, taking 
a holistic approach to her work through the 
lens of equity. Currently, she is a member of 
the steering committees of Opera Ameri-
ca’s Women’s Opera Network (WON), the 
Racial Justice Opera Network (RJON), and 
served as the inaugural advisor to the Equity, 

SINGERS

KENNETH KELLOGG
The Father
The California-based bass Kenneth Kellogg 
studied vocal and visual arts at the Duke 
Ellington School of the Performing and 
Visual Arts and continued his studies at the 
Academy of Vocal Arts in Philadelphia. His 
repertoire includes staple operatic roles 
such as Leporello and Il Commendatore in 
Don Giovanni, Don Alfonso in Così fan 
tutte, Dr. Bartolo in Le Nozze di Figaro, 
Basilio in Il Barbiere di Siviglia, Rocco in 
Fidelio, Raimondo in Lucia di Lammermoor, 
Fafner in Das Rheingold and Grand Inquisi-
tor in Don Carlo. Kellogg has performed on 
important opera stages in The United 
States, such as San Francisco Opera, LA 
Opera, Washington National Opera and 
Seattle Opera, as well as in Europe. He 
appeared as Ulderico and Zenovito in Sigis-
mundo with Capella Cracoviensis in Kraków 
, Sarastro in Die Zauberflöte at Ópera de 
Oviedo and as Mephistopheles in Faust at 
Opéra de Lausanne. Apart from the tradi-
tional opera repertoire, Kellogg is often 
involved in new operatic creations, as he 
created his role in Blue in its world premiere 
in 2019 at Glimmerglass Festival.  
DNO debut

AUNDI MARIE MOORE
The Mother
American soprano Aundi Marie Moore 
quickly established herself as an excep-
tional talent with her appearance as Straw-
berry Woman in the Metropolitan Opera’s 
2019 production of Porgy and Bess. Previ-
ous career highlights on the opera stage 

include her international operatic debut  
as Donna Elvira in Don Giovanni at L’Opéra 
de Monte Carlo, Nedda in Pagliacci at Sar-
asota Opera, Mimì in La Bohème at the 
Amalfi Coast Festival, and Serena in Porgy 
and Bess at Atlanta Opera and at Virginia 
Opera. She was a member of the Domin-
go-Cafritz Washington National Opera 
Young Artist Program and participated in 
the Young Artist Program of the Salzburger 
Festspiele.  
DNO debut

DARIUS GILLARD
The Son
Tenor Darius Gillard is steadily gaining 
momentum. Praised for his warm legato 
and thoughtful interpretation, he excels in 
the lyric repertoire. An avid interpreter of 
contemporary opera, he has performed and 
created roles in new works that include 
Daniel Sonenberg’s The Summer King 
(Detroit Opera), Douglas Tappan’s I Dream 
(Opera Carolina/Charlottesville Opera), and 
The Son in Blue (Toledo Opera). He has also 
made appearances with the Florence Civic 
Orchestra, Charleston Chamber Orchestra, 
Flint Symphony Orchestra, and the Detroit 
Festival Camerata as a featured soloist in 
various oratorio works that include Mozart’s 
Vesperae solennes de confessore, Händel’s 
Messiah, Saint-Saëns’ Oratorio de Noël, 
and Mozart’s Requiem. Equally at home on 
the concert stage, he looks forward to con-
tinuing his work in the performance and 
use of African American Art song as a tool 
for activisim. 
DNO-debut

Diversity and Inclusion (EDI) committee at 
the Glimmerglass Festival, as well as the 
lead coordinator for their equity initiatives. 
DNO-debute
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WILL LIVERMAN
The Reverend
The Juilliard graduate Will Liverman is an 
alumnus of the Ryan Opera Center at the 
Lyric Opera of Chicago. At the Metropolitan 
Opera, he recently reprised the roles of 
Horemheb in Akhnaten and Papageno in 
Die Zauberflöte. Moreover, he opened the 
Met’s 2021/22 season in a celebrated per-
formance as Charles in Terence Blanchard’s 
Fire Shut Up in My Bones. Following its 
success, the Met announced that Liverman 
will star in Anthony Davis’ X: The Life and 
Times of Malcolm X, premiering Fall 2023. 
Additionally, Liverman has performed Ram-
baud in Le Comte Ory with Seattle Opera, 
Pantalone in The Love for Three Oranges  
at Opera Philadelphia, and Dizzy Gillespie 
in Charlie Parker’s Yardbird at English 
National Opera. Other engagements this 
season include the title role in Pelléas et 
Mélisande at Los Angeles Opera, and Zurga 
in Austin Opera’s Les pêcheurs de perles. 
DNO debut

VUVU MPOFU
Girlfriend 1/Nurse/Female congregant 1
South African soprano Vuvu Mpofu has a 
thriving career, singing in many important 
opera houses in Europe and beyond. Her 
repertoire spans various roles, including 
Blumenmädchen in Parsifal (Bayerische 
Staatsoper, conducted by Kirill Petrenko), 
Cunegonde in Candide (Bergen National 
Opera), Corinna in Il Viaggio a Reims (Ross-
ini Opera Festival in Pesaro and Oper Köln). 
Moreover, Mpofu performed the role of 
Clara in Porgy and Bess (Teatro Real Madrid 

and Teatro Colon in Buenos Aries) and First 
Nymph in Rusalka and Musetta in La Bohème 
(Glyndebourne Festival). At Opera Vlaan-
deren, she sang the role of Musetta as  
wel as Astarte in Der Schmied von Gent 
(Schreker). Also, at Theater St. Gallen, she 
appeared as Bess MacNeill in Missy Mazzo-
li’s Breaking the Waves and made her role 
debut as Violetta in La Traviata.  
DNO debut

THEMBINKOSI MAGAGULA
Girlfriend 2/Female congregant 2
Thembinkosi Magagula is a recent graduate of 
the Maastricht Conservatorium and has par-
ticipated in vocal master classes by Barbara 
Hill-Moore, Erica Eloff, Kobie van Rensburg, 
Klesie Kelly-Moog, Mya, Kamal Khan, Roberta 
Alexander and Dunja Vejzovic. As a soloist, she 
has performed in the Aardklop production of 
Fauré’s and Mozart’s Requiem and took part in 
the Les Azuriales production of Poulenc’s Les 
Mamelles de Tirésias in Monaco. Also, Them-
binkosi performed the role of Susanna in Le 
Nozze di Figaro in Potchefstroom and Musetta 
in La bohème with the Nederlandse Reisopera. 
She has also performed at the Festival d’Aix-
en-Provence as one of the six ladies in Kurt 
Weill’s Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny.  
DNO debut

REHANNA THELWELL
Girlfriend 3/Female congregant 3
The American mezzo-soprano Rehanna Thel-
well graduated from the University of Michi-
gan, where she studied with Nadine and Dan-
iel Washington. In 2019, Thelwell joined the 
Cafritz Young Artist program of Washington 
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National Opera. While there, she premiered 
Carlos Simon’s Night Trip for WNO’s Ameri-
can Opera Initiative, performed in Menotti’s 
The Consul for Justice Ruth Bader Ginsburg 
and made her Kennedy Center debut as Third 
Lady in Die Zauberflöte. In her final year as a 
Cafritz Young Artist, she performed in Franc-
esca Zambello’s Carmen. Her performance in 
Blue at Dutch National Opera is Thelwell’s 
international debut. 

THANDO MJANDANA
Policeman 1/Male congregant 1
South African tenor Thando Mjandana was 
a member of the Jette Parker Young Artists 
Programme at the Royal Opera House Cov-
ent Garden for the 2021/22 season, per-
forming in productions of Samson et Dalila, 
Lohengrin and La traviata. Moreover, Mjan-
dana’s repertoire includes roles such as 
Don Ottavio in Don Giovanni with Oxford 
Sinfonia, Nemorino in L’elisir d’amore at 
Waterperry Opera Festival, Odoardo in Ari-
odante at the Royal Opera House, Tamino in 
Die Zauberflöte, Pedrillo in Die Entführung 
aus dem Serail, Remendado in Carmen and 
Don Basillo in in Le Nozze di Figaro at Cape 
Town Opera and most recently Caliban in 
the world premiere of Georg Haas’ Sycorrax 
at Bühnen Bern. At Dutch National opera, 
he already performed the role of Crabman 
in Porgy and Bess.

CHARLES WILLIAMSON
Policeman 2/Male congregant 2
The American tenor Charles Williamson  
has performed different roles in Gershwin’s 
Porgy and Bess, including Daddy “Honey 

Man” Peter in Greensboro Opera and Des 
Moines Metro Opera and Mingo at The Met-
ropolitan Opera. Moreover, Williamson has 
joined the choruses of Lyric Opera of Chi-
cago (Terence Blanchard’s Fire Shut Up in 
My Bones and Tosca) and The Metropolitan 
Opera (Fire Shut Up in My Bones, Die Meis-
tersinger von Nürnberg and Don Carlo). In 
2023, he will join the Met chorus for produc-
tions of Blanchard’s new opera Champion 
and Wagner’s Der Fliegende Holländer and 
Lohengrin. His role in Blue at Dutch National 
Opera is Williamson’s international debut. 

MARTIN MKHIZE
Policeman 3/Male congregant 3
South African baritone Martin Mkhize stud-
ied at the University of Cape Town. At Cape 
Town Opera, he sang the title role of Figaro 
in Le Nozze di Figaro and Papageno in Die 
Zauberflöte. Other roles in his repertoire 
include Dandini in La Cenerentola, Betto  
di Signa in Gianni Schicchi and Nsimane in 
the opera Blood of Mine by South African 
composer Sibusiso Nieza. From 2018 to 
2020, Mkhize was a member of Dutch 
National Opera Studio. As part of the stu-
dio, he sang the roles of Il commissario 
mperial in Puccini’s Madama Butterfly, Il 
conte Robinson in Il Matrimonio Segreto, 
Garbi in the world premiere of Willem Jeths’ 
Ritratto. As an alumnus, he returned to 
Dutch National Opera as Belcore in L’elisir 
d’amore (opera stream) and as Snake in 
How ANANSI freed the stories of the world.
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First violin
Wouter Vossen 
(concertmaster)
Ilya Warenberg
Naomi Bach
Mara Oosterbaan
Jan Paul Tavenier
Pieter Verschuijl
Alexandra Bons
Daniel Perzhan

Second violin
Justyna Briefjes
Barbara Krimmel
Ben Legebeke
Abel Rodriguez Garcia
Sergiy Starzhynskiy
Miyuki Konoe

Viola
Timur Yakubov
Jacomine Punt
Moira Bette
Jan Buizer
Elisabeth Runge

Cello
Roger Regter
Emma Kroon
Justa de Jong
Tom van Lent

Double bass
Frank Dolman
Jos Tieman

Flute
Martine van der Loo
Dorine Schade

Oboe
Barbara Patricio
Wai Lam Cheng

Clarinet
Arno Stoffelsma
Jasper Grijpink

Bassoon
Dorian Cooke
Erik Reinders

Horn
Rene Pagen
Mariëlle van Pruijssen

Trumpet
Erwin ter Bogt
Robert-Jan Hoffman

Trombone
Timothy Dowling
Arno Schipdam
João Mendes Canelas

Tuba
Elias Gustafsson

Timpani
Chris Leenders

Percussion
Martin Ansink
Murk Jiskoot

Harp
Mathilde Wauters

Piano/Celesta
Sepp Grotenhuis

PRODUCTION TEAM  

Assistant conductor 
Boudewijn Jansen 
Assistant director 
Isabel Schröder 
Repetiteurs 
Irina Sisoyeva 
Abigail Richards 
Language coach 
Roberta Alexander 
Stage managers 
Pieter Heebink 
Marjolein Bergsma 
Luca van Deurzen  
Associate costume designer 
April Hickman 
Assistant costume production 
Mariama Lechleitner 
Master carpenter 
Jeroen Jaspers 
Lighting manager 
Fred Kooring 
Props master 
Jolanda Borjeson 
Costume supervisor 
Sandra Bloos 
Makeup supervisor 
Frauke Bockhorn 
Sound technician 
Nina Kraszewska 
David te Marvelde 
Artistic administration and planning  
Margot Vervliet 
Dramaturgy 
Jasmijn van Wijnen 
Surtitle director 
Eveline Karssen 
Surtitle operator 
Jan Hemmer 

Production planner 
Mark van Trigt 
Production manager 
Floortje Halters
Child supervision
Sitara Alakhramsing
Orchestra representative
Harm Jan Schwantje 
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RESIDENTIE ORKEST  

Dutch National Opera is known for its 
diverse repertoire, which consists of both 
famous opera classics and modern produc-
tions, and for always presenting performan-
ceS on the highest level. With innovative 
productions, works that are composed 
especially for Dutch National Opera and 
new interpretations of well-known reper-
toire, the company aims to keep the art form 
alive. Since September 2018, Sophie de Lint 
is the director of Dutch National Opera. 

The company was founded in December 
1964, and has since developed from a 
repertoire company into a ‘stagione com-
pany’, meaning that Dutch National Opera 
does not have one permanent ensemble 
and performs on average one opera per 
month. For these productions, the com-
pany works with guest soloists and speci-
ally assembled artistic teams. Dutch 
National Opera also regularly collaborates 
with renowned international opera compa-
nies, resulting in various co-productions.                                                                                                                    

The Residentie Orkest is the orchestra of, 
for and from The Hague. It has firm links 
with the city and its inhabitants. It also 
plays a strong role in supporting The 
Hague’s wider profile as seat of govern-
ment, home to the royal family and city of 
peace and justice as well as a centre of 
diplomacy, a first-rate place to live, a busi-
ness hub and a city with a socially commit-
ted heart. The orchestra actively uses clas-
sical music to connect and stimulate all 
residents and visitors based on four pillars: 
symphonic, education, talent development 
and outreach. It aims to make a valuable 
contribution towards an inclusive, inspiring, 
collaborative and multi-faceted city.

The orchestra offers a top-quality musical 
experience with an adventurous profile and 
dynamic zeal. It challenges, surprises and 
provides enjoyment and always looks to 
approach its music in a fresh, contempo-
rary and youthful way. From summer 2021 
the orchestra is located in the new concert 
hall Amare in the centre of The Hague.  
The Residentie Orkest can also be heard 
frequently at locations such as the Royal 
Concertgebouw in Amsterdam, TivoliVre-
denburg in Utrecht and De Doelen in Rot-
terdam. In addition, special crossover con-
certs and other innovative productions are 
performed in The Hague’s prominent pop 
venue Paard.

The Residentie Orkest is also part of many 
prolific collaborations with a wide range of 
partners, including Pieterskerk in Leiden, 
Dutch National Theatre, Kunstmuseum Den 

Haag, NTR Saturday Matinee and Dutch 
National Opera. In recent seasons, the 
orchestra has played in a highly acclaimed 
production of Messiaen’s rarely performed 
opera Saint François d’Asisse as well as in 
Poulenc’s Dialogues des Carmélites, Pucci-
ni’s La bohème and Madama Butterfly, Ver-
di’s Nabucco and the world premiere of 
Ritratto by Willem Jeths.

From summer 2021 Anja Bihlmaier is the 
new chief conductor of the Residentie Ork-
est. Richard Egarr will remain principal 
guest conductor and Jun Märkl has been 
appointed as principal guest conductor.
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LEADERSHIP MASTERCLASS
The past two and a half years have demonstrated that challenging times can offer new 

opportunities, and a standstill does not necessarily preclude progress. During this period, 

space was created for new insights and opportunities to grow, both personally and 

professionally, and we were able to explore the potential of online collaboration further. 

Together with the National Opera & Ballet, Houthoff organised various masterclasses 

on remote leadership.  

Good leadership is all about versatility, as each situation requires its own approach, but an essential 

element at all times is focus. Matthew Rowe, music director of the National Ballet and chief conductor 

of the Ballet Orchestra, shares the leadership techniques and experiences that helped him get his team 

through the crisis successfully. 
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Watch the masterclass on YouTube.

Houthoff Advertorial Masterclass Leidinggeven ZW.indd   1Houthoff Advertorial Masterclass Leidinggeven ZW.indd   1 13-8-2021   13:25:5613-8-2021   13:25:56
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SUPPORT DUTCH 
NATIONAL OPERA 

DUTCH NATIONAL 
OPERA WOULD 
LIKE TO THANK 

For decades, Dutch National Opera has put 
on bold productions with performances of 
the highest standard. With great dedication 
and artistic courage, we work on produc-
tions that blend tradition and innovation. 
That has given us a superb and lasting rep-
utation, both in the Netherlands and 
internationally.

We are in a very sound state both artisti-
cally and financially, but we need your sup-
port to stay that way. Of course you can do 
that by continuing to attend our perfor-
mances, but there is also — if possible — 
the option of a financial contribution. With 
your support, we can continue to put on 
top-class productions that get people talk-
ing. Performances that surprise, move and 
inspire you!

To find out more
For more information about the options  
and tax aspects and/or to request our  
brochure, you can contact Marthe Seydel  
at steun@operaballet.nl or 
+31 (0)6 2802 3446.  
Alternatively, see operaballet.nl/en/ 
support-us/become-donor

FOR PROVIDING GRANTS

MAIN SPONSOR OF DUTCH NATIONAL 
OPERA & BALLET

PRIVATE DONORS TO THE DUTCH  
NATIONAL OPERA & BALLET FUND

Friends and members of the Dutch National 
Opera Giving Circles, Patrons and Young 
Patrons of Dutch National Opera & Ballet

NO&B BUSINESS LOUNGE MEMBERS

Houthoff, ING, Loyens & Loeff, 
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland 
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion 
Amsterdam, Commenda Family Office, 
Rodriguez B.V., McKinsey & Company, 
Höcker Advocaten, 1nergiek, Netvlies,
Odgers Berndtson, QA Consulting

PARTNERS

American Express, Matrix Fitness, BOOZTR



Kwamé Ryan, Tazewell Thompson and Isabel Schröder during a rehearsal
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