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PROSPER MÉRIMÉE/GEORGES BIZET 
In 1845 publiceert Prosper Mérimée (1803-
1870) zijn novelle Carmen. Het verhaal 
wordt verteld vanuit het perspectief van een 
Franse ambtenaar, die in zijn zoektocht naar 
de locatie van de Slag om Munda (45 v. 
Chr.) in een afgelegen gebied in Andalusië 
terechtkomt. Hij ontmoet er Don José en de 
verleidelijke Carmen. Gegrepen door een 
fascinatie voor ‘het exotische onbekende’ 
raakt de Franse componist Georges Bizet 
(1838-1875) in de ban van Mérimées novel-
le. Samen met zijn librettisten Henri Meil-
hac en Ludovic Halévy bewerkt hij de 
novelle tot een verhaal voor het toneel van 
de Parijse Opéra-Comique.  

TEGEN DE STROOM IN 
Vandaag de dag is Carmen één van de 
bekendste en meest opgevoerde opera’s 
ter wereld. Componist Georges Bizet wordt 
geprezen om zijn pakkende melodieën en 
de scherpte van het werk. Ten tijde van de 
première was dit wel anders: Carmen sprak 
weliswaar tot de verbeelding, maar de vrij-
gevochten en individualistische titelheldin 
bewoog zich in ieder opzicht tegen de 
stroom in.
 ▶︎ Lees meer over de oorsprong en 
 ontvangst van Bizets Carmen bij de  
 Opéra-Comique op pagina 14. 

ROBERT CARSEN
De Canadese regisseur Robert Carsen is 
een van de meestgevraagde regisseurs in 
de internationale operawereld. In veel van 
zijn ensceneringen laat hij de voorgeschre-
ven tijd en handeling achterwege, waardoor 
de onderliggende thema’s uit de opera naar 
de voorgrond worden gebracht. Al meer 
dan eens liet Carsen het speelvlak in zijn 
ensceneringen daarom nagenoeg leeg, 
zodat alle aandacht uit kan gaan naar de 
personages en hun menselijke 
hartstochten. 

DECOR - VOORBIJ DE HISTORISCHE 
KITSCH
In zijn regie gaat Carsen voorbij aan het 
clichématige beeld van het pittoreske Sevil-
la en stelt hij de dramatische scherpte van 
het repertoirestuk centraal, waardoor de 
toeschouwer zich moeilijk kan onttrekken 
aan dat wat er op het toneel gebeurt. De 
grote tribune die vanaf de eerste akte het 
toneelbeeld domineert, is een belangrijk 
element in deze enscenering en legt de 
nadruk op de dominante thematiek van 
‘voyeurisme’ in Carmen. 

JORDAN DE SOUZA
De slinkse, dalende melodieën van Carmens 
‘Habanera’ en de paraderende marsmuziek 
van Escamillo’s ‘Toreador-aria’ klinken de 
meesten bekend in de oren. In eerste 
instantie misschien niet eens van Georges 
Bizets opera zelf, maar van reclamespots op 
televisie of van verschillende andere verwij-
zingen naar de muziek in populaire cultuur. 
De jonge Canadese dirigent Jordan de  
Souza laat samen met het Nederlands Phil-
harmonisch Orkest deze welbekende melo-
dieën van de klassieker in een creatieve en 
frisse benadering klinken.
 ▶︎ Lees meer over De Souza’s blik op de  
 muziek van Bizets gevierde opera op  
 pagina 22.

CARMEN IN HET KORT

Prosper Mérimée

Robert Carsen



J’Nai Bridges (Carmen), Lukasz Golinski (Escamillo) en 
instudeerregisseur Jean-Michel Criqui
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HET VERHAAL 

Wanneer Carmen haar zinnen op korporaal Don José zet, wijst hij dit aanvankelijk af, 
omdat hij de belofte aan zijn moeder wil nakomen: met de vrome Micaëla trouwen. Maar 
met haar onverholen sensualiteit heeft Carmen iets onweerstaanbaars. Don José raakt 
gegrepen door een obsessieve liefde en zet al snel zijn eer en toekomst voor haar op het 
spel. 

Carmen is zich bewust van een mogelijk slechte afloop: ze heeft haar eigen noodlot al 
gelezen in de kaarten. Wanneer de toreador Escamillo op haar pad komt, besluit ze met 
hem verder te gaan. Don José kan het niet verkroppen en eist haar liefde op in een laatste 
ontmoeting met fatale afloop. 
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TIJDLIJN
Exotische fantasie, femme fatale en feministisch vrijheidsicoon

1845 DE OORSPRONG VAN CARMEN
De novelle Carmen van Prosper Mérimée 
wordt gepubliceerd. Hij schept met Carmen 
een van de meest onweerstaanbare, vrouwe-
lijke personages uit de literatuurgeschiede-
nis, die niet alleen componist Georges 
Bizet volledig zou gaan inpalmen, maar de 
hele wereld – zeker nadat Bizet haar naar 
het operatoneel vertaalde.

1875 GEORGES BIZETS CARMEN 
Georges Bizets opera gaat in première in de 
Parijse Opéra-Comique op 3 maart 1875. 
De ontvangst is overwegend negatief, zowel 
onder het publiek als de pers. Een speel-
reeks met halflege zalen volgt.  

1875-1910 DE GLORIEDAGEN  
BREKEN AAN
Carmen verovert wel al snel de Weense 
hofopera, waar Bizets meesterwerk in een 
Duitse vertaling wordt opgevoerd. Daarbij 
zijn de gesproken dialogen uit de oorspron-
kelijke opera door Bizets goede vriend 
Ernest Guiraud uitgewerkt tot gezongen 
recitatieven. Deze versie van Carmen wordt 
erg populair. Vanaf 1878 staat de opera vrij-
wel overal ter wereld op het programma. 

1910-1927 CARMEN OP HET  
WITTE DOEK 
Vanaf 1910 verschijnen de eerste stomme 
films over Carmen op het witte doek, waar- 
bij Bizets bekende melodieën vaak live wor-
den uitgevoerd. Eén van de vroegste Car-
men-films is Charlie Chaplins Burlesque on 
Carmen uit 1915. In zijn parodie hekelt 

Chaplin de dwaasheid van mannen die voor 
verleidsters als de femme fatale vallen. 

1943-1954 DE EERSTE CARMENS 
VAN KLEUR 
In de Verenigde Staten neemt de populari-
teit van Carmen toe in de context van de 
strijd voor rassengelijkheid. Zo schrijft 
Oscar Hammerstein II de musical Carmen 
Jones voor een volledig zwarte cast. Deze 
gaat in 1943 in première en wordt in 1954 
verfilmd door Otto Preminger. Dorothy 
Dandridge, die in deze verfilming te zien is 
als Carmen Jones, is vervolgens de eerste 
genomineerde van kleur voor een Academy 
Award in de categorie Beste Actrice. 

1983-1984 DE FEMINISTISCHE 
CARMEN
Begin jaren ’80 bereiken de politieke span-
ningen rondom gelijke rechten voor man-
nen en vrouwen een hoogtepunt. Het is niet 
moeilijk een verband te zien met deze 
gebeurtenissen en de vier nieuwe films over 
de vrijgevochten Carmen die in 1983 en 
1984 verschijnen: Carlos Saura’s ‘flamenco’ 
Carmen, Francesco Rosi’s Carmen, Peter 
Brooks La Tragédie de Carmen en Jean-Luc 
Goddard’s Prénom Carmen. De drie eerst-
genoemde films maken gebruik van Bizets 
welbekende melodieën.

 

1988-1990 CARMEN OP HET IJS 
Tijdens de Olympische Spelen van 1988 
presenteren verschillende deelnemers aan 
de kunstschaatscompositie routines op de 
muziek van Bizets Carmen. Dit biedt inspi-
ratie voor Carmen on Ice, een televisiepro-
ductie uit 1990 met maar liefst drie Olympi-
sche kampioenen in de hoofdrollen.

Charlie Chaplin en Edna Purviance in Burlesque  
on Carmen, 1915

Dorothy Dandridge en Harry Belafonte in  
Carmen Jones, 1954

Carlos Saura’s ‘flamenco’ Carmen

Poster voor de wereldpremière van  
Carmen door Prudent Leray, 1875



Inna Demenkova (Frasquita) en Polly Leech (Mercédès)
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2001 CARMEN – A HIP HOPERA 
Kip Collins’ MTV Carmen: A Hip Hopera 
met in de hoofdrollen Beyoncé Knowles en 
Mekhi Phifer verschijnt. Collins liet zich 
hiervoor inspireren door Carmen Jones. De 
gelijkenissen tussen Dandridge’s Carmen 
Jones en Beyoncé’s Carmen Brown zijn 
onmiskenbaar. 

2001-2005 CARMEN OP HET 
AFRIKAANSE CONTINENT
Dat het verhaal van Carmen wereldwijd tot 
de verbeelding spreekt, blijkt uit twee Afri- 
kaanse bewerkingen van de opera uit de 
vroege jaren 2000. De Senegalese Karmen 
Geï van Joseph Gaï Ramaka uit 2001 en de 
Zuid-Afrikaanse U-Carmen eKhayelitsha, 
geregisseerd door Mark Dornford-May uit 
2005, zijn beide geworteld in zwarte 
gemeenschappen waar eeuwen van koloni-
ale onderdrukking nog steeds de beleving 
van politieke vrijheid en identiteit domine-
ren. Dornford-May behoudt de muziek van 
Bizet, maar zet de Franse woorden om naar 
de bantoetaal Xhosa. Ramaka vertaalt 

Bizets sensuele melodieën naar dans op de 
krachtige geluiden van veertig Senegalese 
sabardrummers.

2009 ROBERT CARSENS CARMEN BIJ 
DE NATIONALE OPERA
Gevierd regisseur Robert Carsen waagt 
zich eindelijk aan Carmen. Nadat hij het 
verzoek voor een nieuwe enscenering al bij 
verschillende operahuizen had afgeslagen, 
wil hij zich over Bizets meesterwerk buigen 
voor De Nationale Opera; met name de are- 
na-achtige vorm van de zaal spreekt tot zijn 
verbeelding.

2018 EEN RADICAAL EINDE BIJ  
MAGGIO MUSICALE FIORENTINO 
Regisseur Leo Moscato maakt in zijn 
enscenering voor de Maggio Musicale Fio-
rentino in Florence, Italië een gewaagde 
wijziging. In deze productie is het niet Car-
men die de dood vindt, maar Don José. Als 
protest tegen de mannelijke overheersing, 
huiselijk geweld en vrouwenmoord, schiet 
Carmen Don José koelbloedig dood. 

Carmen – A Hip Hopera, 2001

Het slot van de Bizets Carmen bij Maggio  
Musicale Fiorentino
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CARMEN: DOORN IN  
HET OOG VAN DE 
OPÉRA-COMIQUE

Al in 1875, het jaar waarin Carmen in wereldpremière ging, voorspelde Tsjaikovski 
dat het de beroemdste opera ter wereld zou gaan worden. Tot op de dag vandaag 
staat deze eeuwige favoriet van Georges Bizet op de podia van operahuizen over 
de hele wereld. Maar de totstandkoming van Bizets Carmen verliep in ieder 
opzicht moeizaam en na de wereldpremière waren er buiten Tsjaikovski maar wei-
nigen die verwachtten dat het werk een wereldfenomeen zou worden. 

Wanneer Bizet in 1872 zijn tweede compositieopdracht van de Parijse Opéra-Comique 
krijgt, is hij vastberaden om het genre te vernieuwen. Nadat hij drie voorgestelde scena-
rio’s van de Opéra-Comique heeft afgewezen, stelt hij zelf de novelle Carmen van Prosper 
Mérimée voor. Maar de Opéra-Comique is allesbehalve enthousiast. Een verhaal over een 
ongrijpbare flamboyante vrouw met een eigen wil die graag buiten de lijntjes kleurt, was 
geen onderwerp voor de Opéra-Comique, een operahuis dat vooral gezinsvriendelijke dra-
ma’s opvoerde voor de conservatieve bourgeoisie. Dat publiek was gewend aan lichte the-
matieken, spannende intriges en voorspelbare liefdesverhalen, die steevast een gelukkig 
einde kenden. Bizets titelheldin sprak weliswaar tot de verbeelding, maar ze zou op het 
toneel sterven en nota bene door toedoen van haar ex-geliefde. 

Op verzoek van de Opéra-Comique bracht Bizet, samen met zijn librettisten Ludovic 
Halévy en Henri Meilhac, een aantal grote wijzigingen aan in het verhaal van Mérimée. De 
gewaagde femme fatale moest wat inboeten aan radicaliteit, waarna onder meer het per- 
sonage Micaëla werd gecreëerd als de ideale deugdzame tegenhanger van de roekeloze 
Carmen. Ook werd haar gewelddadige dood wat meer naar de achtergrond verdreven, 
door deze te laten samenvallen met Escamillo’s overwinning in het stierengevecht. 

Toch veroorzaakte de opera bij de opening een schandaal. Een aangeslagen Bizet, die 
dacht dat hij de nodige verademing had aangebracht in de Opéra-Comique, reageerde 
gefrustreerd op het tegenvallende succes: “Zie je niet dat deze bourgeoisie verdorie geen 

enkel woord heeft begrepen van het werk dat ik voor hen heb gemaakt?”, sprak de compo-
nist tot een vriend na afloop van de première. Het Parijse publiek viel over het losgeslagen 
vrouwelijke hoofdpersonage - net zoals de Opéra-Comique al eerder over haar was 
gevallen. 

De teleurstellende ontvangst van zijn Carmen resulteerde in een depressie en verslech-
terde de precaire gezondheid van de componist alleen nog maar meer. Zijn femme fatale 
zorgde, in zekere zin, voor zijn eigen einde. Hij stierf precies een maand na de première van 
zijn Carmen en zou het wereldwijde succes van zijn magnum opus nooit meemaken. 

Tekst: Naomi Teekens 
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bekendste melodieën uit de opera: een vijf-noten-tellende melodie die de karakteristiek 
bruisende klanken van de prélude zonder pardon afkapt en zich een weg baant naar bene-
den met behulp van chromatische tonen. Geïllustreerd door onheilspellende paukensla-
gen en dreigende tremolo’s in de snaren schiep Bizet hiermee een melodie die voor het 
westerse gehoor ‘anders’ klinkt. Het is daarom niet voor niets dat deze melodie niet veel 
later in de opera onlosmakelijk wordt verbonden met de allereerste ‘verderfelijke’ invloed 
van Carmen op de beschaafde Don José. In iedere akte van de opera keert de melodie ver-
volgens terug als het muzikale zinnebeeld van het lot van de korporaal dat verstrengeld 
raakt met dat van zijn femme fatale. Naarmate de opera vordert, doordringen haar klanken 
zijn ‘muzikale rationaliteit’ steeds meer en brengen ze zijn lyrische melodielijnen aan het 
wankelen, totdat hij zijn ‘verlossing’ vindt in haar dood – de dood van ‘de Ander’. 

Tekst: Naomi Teekens

BIZETS EXOTISME

Bizets Carmen is door de geschiedenis heen vaak geïnterpreteerd als een verhaal 
van een noodlottige liefde tussen twee gelijkwaardige partijen, wier paden elkaar 
per toeval kruisen en wier noden en verlangens toevallig botsen. Maar niet is min-
der waar, want in Carmen komt het dramatisch conflict voor het grootste deel juist 
voort uit een ongelijkwaardigheid tussen beide individuen. 

In de negentiende-eeuwse Franse cultuur vierde een sterke fascinatie voor het ‘onbe-
kende’ hoogtij. Net als veel van zijn tijdgenoten werd ook Bizet gedreven door dit zoge-
noemde ‘exotisme’. Zijn verbeeldingskracht wierp eigenlijk enkel vruchten af wanneer hij 
zich bezighield met ‘de Ander’. Zo speelt zijn andere grote succesopera, Les pêcheurs de 
perles (De Parelvissers), zich af in Sri Lanka, waar twee bevriende parelvissers verliefd zijn 
op een priesteres van Brahma. Bizet waagde zich ook weleens aan niet of minder door 
exotisme gekarakteriseerde werken, maar wist die composities niet te voltooien. 

Het muzikale exotisme in Carmen vormt een van de meest dominante karakteristieken van 
de opera. Carmen lijkt een ware vrijplaats te zijn voor de westerse verbeelding: het perso-
nage van Carmen is een toonbeeld van zuiders exotisme, een ademend stereotype dat 
voortkomt uit een door een westers perspectief gedomineerd brein. In zijn opera zet Bizet 
het sensuele personage Carmen af tegen Don José, het toonbeeld van de bourgeoisie. 
Muzikaal worden die contrasten helder uitgewerkt: waar Don José in eerste instantie ver-
trouwd en gecultiveerd klinkt voor het westerse oor, kan de muziek van Carmen vanaf het 
allereerste moment als de verklanking van ‘het exotische’ worden geïnterpreteerd. De 
chromatiek in de melodie van de Habanera, haar openingsaria, plaatst haar direct buiten 
de wetten van de conventionele muziek. 

Haar muziek is duidelijk geschreven om haar ‘anders-zijn’ te benadrukken. Nog voordat 
haar naam is genoemd of ze ook maar een stap op het toneel heeft gezet, horen we in de 
prélude van de opera plotseling een dalende melodielijn in mineur. Het is één van de 
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Voor velen is Bizets Carmen een genot om naar te luisteren. De lyrische klanken 
en chromatische melodielijnen wisten menigeen te bekoren: niemand minder dan 
Johannes Brahms, Pjotr Iljitsj Tsjaikovski en Friedrich Nietszche likten hun vingers 
af bij het werk. Volgens dirigent Jordan de Souza heeft Bizet zijn bekendheid ech-
ter niet alleen te danken aan zijn weelderige melodieën en bekende deuntjes, 
maar vooral aan zijn ongekende vermogen om drama in muziek te verklanken. 

De partituur van Bizets Carmen heeft al meer dan eens op zijn lessenaar gestaan. Toch is 
Carmen dirigeren geen routinewerk. De jonge Canadese dirigent Jordan de Souza pro- 
beert de welbekende melodieën van de klassieker altijd met een frisse blik te benaderen 
alsook met de conventies van toen in zijn achterhoofd: “Carmen bestaat eigenlijk uit een 
mengelmoes van genres en stijlen. Bizet voelde zich aangetrokken tot vele muzikale werel- 
den: van opera in alle genres en Duitse symfonieën tot de populaire liederen van zijn tijd en 
de dansmuziek van het Boheemse cabaret. Zonder zijn kennismaking met al deze verschil- 
lende muzikale talen had hij de levendige en eclectische wereld van Carmen niet kunnen 
creëren. De opera is hierdoor in verschillende opzichten een grensoverschrijdend werk, 
dat langs vele conventies van zijn tijd schuurde. Uit de afschuw waarmee het eerste 
publiek op de wereldpremière van Bizets Carmen reageerde, blijkt dat het werk sterk 
indruiste tegen de verwachtingen van die tijd.”      
 “Vandaag de dag zijn de verwachtingen anders: wij horen weliswaar de muzikale veelzij- 
digheid van Carmen, maar we ervaren de opera wel als een eenheid. Of we nu de rustige 
lyriek van Micaëla horen, het onstuimige gezang van Don José of Carmens sensuele klan-
ken: we horen allemaal Carmen. Wanneer ik de partituur van Carmen opensla, wil ik die 
verschillende kleuren van het werk eren, maar wel zonder gevoel van eenheid te verliezen. 
Verder streef ik ernaar om af en toe licht buiten de lijntjes te kleuren. Bizet schreef dit werk 
zelf immers ook om de grenzen van het genre verder op te rekken. Een klein beetje rebellie 
in een uitvoering van Carmen kan dus zeker geen kwaad, zolang deze maar in lijn ligt met 
de visie van de regisseur en met de dramatische boog die in het werk zelf besloten ligt.” 

‘HET GENIE VAN BIZET 
SCHUILT IN ZIJN GEVOEL 

VOOR MUZIKALE VERTELLING’
Een interview met dirigent Jordan de Souza

‘Opéra comique’ 
Carmen kan gerekend worden tot het genre van de ‘opéra comique’: een lichter Frans 
operagenre dat in de achttiende en negentiende eeuw zeer populair was en dat zich ken-
merkt door gesproken dialogen, die de gezongen aria’s aan elkaar verbinden. Volgens De 
Souza moet de opera ook als zodanig beschouwd worden: “We weten dat Bizet hoogst 
ontevreden was over de starre en voorspelbare opera’s binnen dit genre. Toch was de 
componist met zijn opera Carmen allesbehalve op zoek naar een nieuwe dramatische 
vorm. Hij streefde er juist naar om het ware potentieel van het genre tot uiting te laten 
komen. Dit neemt niet weg dat zijn keuze om Carmen als ‘opéra comique’ te presenteren 
wel bijzonder gewaagd was. De meeste operahuizen buiten Frankrijk hanteerden immers 
ononderbroken zang als voornaamste vereiste voor de werken die zij op hun toneel pre-
senteerden. Bizet moet zich er dan ook absoluut bewust van zijn geweest dat het werk pas 
breder succesvol zou kunnen worden, wanneer de gesproken passages in zijn Carmen 
omgezet zouden worden naar gezongen recitatieven. Maar ondanks dat zette hij zijn zin-
nen op het genre ‘opéra comique’ en schreef hij zijn Carmen met de voor het genre zo ken-
merkende gesproken dialogen. De gesproken dialogen bieden een groot en cruciaal voor-
deel voor een componist die niet alleen prachtige muziek wil componeren, maar ook het 
drama zorgvuldig muzikaal wil verklanken. Zij maken een meer soepele en dus ook natuur-
lijkere communicatie tussen de personages mogelijk, waardoor hun menselijkheid voorop 
komt te staan. Zeker in vergelijking met gezongen recitatieven, die vaak omslachtig zijn en 
maar een beperkte hoeveelheid aan tekst effectief kunnen overbrengen, bood de gespro-
ken dialoog met haar emotionele directheid Bizet een ideaal medium om zo dicht mogelijk 
bij zijn bourgeois publiek te komen.”       
 Deze conventie van het genre hielp de componist dus om het drama van zijn Carmen 
beter naar voren te brengen. De manier waarop Bizet speelt met het contrast tussen 
gesproken en gezongen teksten wordt het meest duidelijk in de rol van Don José. In tegen-
stelling tot de andere personages zingt hij namelijk amper in de eerste akte. Maar omdat 
we allemaal weten dat Don José de lyrische tenor van het verhaal is, prikkelt Bizet onze 
nieuwsgierigheid naar zijn stem tot het uiterste: “Totdat zijn emoties te overweldigend zijn 
en hij simpelweg niet anders kan dan zingen, horen we de tenor alleen maar spreken. Dat 
Don José pas tot zijn lange lyrische melodielijnen wordt gedreven als Micaëla hem het 
nieuws van zijn moeder komt brengen, is dan ook een van de vele magische momenten die 
Bizet creëerde in zijn Carmen.” 

De waarheid van woord en klank 
Nog geen drie jaar na de Parijse première van Carmen ging een bewerkte versie van de 
opera met gezongen recitatieven in première in Wenen. Deze waren van de hand van Bizets 
goede vriend Ernest Guiraud, omdat Bizet vlak na de wereldpremière van zijn Carmen 
stierf, heeft hij de gesproken teksten nooit zelf kunnen omzetten naar gezongen recitatie-
ven. De doorgecomponeerde versie werd een waar succes en maakte vervolgens furore 
over de hele wereld. Lange tijd werd dan ook alleen deze doorgecomponeerde versie van 
Bizets opera opgevoerd. Volgens de De Souza is Bizets oorspronkelijke versie met gespro-
ken dialogen echter de enige échte versie, want de dialogen spelen wat hem betreft juist 
een cruciale rol in de psychologische ontwikkeling van de personages en de dramatische 
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Dirigent Jordan de Souza

spanningsopbouw van de opera: “Je moet echt goed luisteren naar de woorden in Bizets 
Carmen, zeker binnen de dialogen, maar eigenlijk in de gehele opera. Achter ieder woord 
gaat een berg aan betekenis schuil. Het libretto van Carmen wordt dan ook niet voor niets 
tot een van de scherpste binnen het canonieke operarepertoire gerekend.” 

Carmen: spel van symmetrie en tegenstellingen 
De muzikale wereld van Carmen kenmerkt zich door een spanning tussen majeur en 
mineur, alsook tussen muzikale symmetrie en de ontwrichting hiervan: “In de prélude leren 
we al snel dat de wereld van Bizets Carmen wordt beheerst door deze elementen. Net 
zoals vele werken binnen de ‘opéra comique’ is de prélude gecomponeerd in een voorspel-
bare maatsoort in vieren met een constante terugkeer naar de grondtoon. Het is een muzi-
kale structuur waar we al snel aan gewend raken, waardoor iedere kleine afwijking ervan 
als een verstoring wordt gezien. De onheilspellende melodie halverwege de prélude vormt 
zo’n eerste verstoring, en als de chromatiek van deze melodie niet veel later wordt verbon-
den aan het titelpersonage, wordt zij ook meteen als een vreemd element gezien. Vanaf 
haar opkomst wordt Carmen aangeduid als de ontwrichtende factor die de muzikale sym-
metrie doet ontsporen. Interessant genoeg geeft Bizet de tweede vrouw van het verhaal 
een soortgelijke introductie, maar Micaëla’s entree betekent slechts een kleine verstoring 
van de duidelijk gestructureerde wereld van Bizet. De licht chromatische instrumentatie 
die haar opkomst ondersteunt, is een misverstand en lost vervolgens ook weer moeiteloos 
op wanneer ze begint te zingen. Carmens verstoring is echter veel bedreigender, want zij 
weet de gehele opera te kleuren met haar muzikale discours. Zo ook de lange lyrische 
melodielijnen van Don José. Zij vallen ten prooi aan de chromatiek van Carmens muziek en 
worden langzaamaan ontwricht. In zijn ‘bloemenlied’ is dit het duidelijkst terug te horen. 
Het lied gaat uiteindelijk over de innerlijke onrust die zijn femme fatale hem toebrengt en 
zijn verlangen om haar te temmen – vergelijkbaar met Alfredo’s verlangen naar een leven 
met Violetta in Verdi’s La traviata. Don José ervaart zijn eigen roekeloosheid daarom ook in 
dezelfde muzikale vormen als die van Carmen. Hij weet zich uiteindelijk wel uit haar chro-
matische, muzikale discours te ontworstelen, maar haar slinkse klanken zullen tot aan het 
einde van de opera zijn melodieën blijven kleuren en beïnvloeden.” 

Carmen kent geen einde 
Bizet eindigt de opera uiteindelijk met de dood van Carmen. Toch betekent haar dood vol- 
gens De Souza niet per definitie haar einde: “De dood van Carmen beëindigt weliswaar de 
innerlijke onrust van Don José en ook de muzikale tegenstellingen die de opera zo sterk 
definiëren, maar het zal altijd Carmen zijn die met de scepter zwaait. Het zijn uiteindelijk 
haar verleidelijke melodieën die we neuriën als we het theater verlaten. Bizets muzikale 
afronding, die zo onbetwistbaar lijkt, blijkt dus niet zo definitief te zijn. Carmen sterft wel- 
licht op het toneel, maar haar klanken blijven altijd resoneren.” 

Interview door Naomi Teekens 



Adriana González als Micaëla
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DE OPÉRA COMIQUE  
VOORBIJ: MUZIKAAL SPELEN 

MET CONVENTIES

Hoewel Bizet en zijn librettisten het hart en de ziel van Mérimées novelle intact 
hielden, brachten zij ook – weliswaar in opdracht van de Opéra Comique – enkele 
wijzigingen in het oorspronkelijke verhaal aan voor hun bewerking van het verhaal 
voor het operatoneel. De toevoeging van Micaëla aan de plot van de opera is de 
meest radicale wijziging en tegelijkertijd is zij ook de meest conservatieve creatie 
van de makers. 

Micaëla is gebaseerd op een veelvoorkomend archetype uit het genre van de ‘opéra  
comique’. Zo is Micaëla’s bescheidenheid, charme en standvastigheid typerend voor de 
jeugdige ‘Prima Donna’  uit de gemiddelde ‘opéra comique’. Bizet schotelt ons met de 
vrome Micaëla – wellicht schoorvoetend – de vrouw voor op wie Don José eigenlijk  
verliefd zou moeten worden. Zij is het pure, oprechte en onschuldige meisje uit zijn 
geboortedorp, waarmee zijn moeder hoopt dat hij zal trouwen. Ze is alles dat Carmen  
niet is of ooit zal zijn. 

Micaëla voldeed hiermee aan iedere verwachting van het burgerlijke publiek dat avond  
na avond plaatsnam in de Parijse Opéra-Comique en vormde zo de beloofde verzachting 
naast de rebelse Carmen. Haar zoete en sentimentele aria’s steken fel af tegen de sensu- 
ele melodieën van het titelpersonage. Toch creëerde Bizet ook een muzikaal spannings- 
veld rondom het personage. De componist wilde zich immers niet enkel schikken naar het 
ideaal van de in zijn ogen bekrompen bourgeoisie. Ondanks dat hij voor het personage 
zachte en voorspelbare melodieën schreef, liet hij haar muzikale introductie door het 
orkest toch sterk overeenkomen met die van zijn titelpersonage. Hiermee suggereerde  
de componist in eerste instantie dat Micaëla precies is zoals Carmen, voordat zij met haar 
lichte en lyrische melodielijnen toch de verpersoonlijking van ‘de norm’ blijkt te zijn.

Tekst: Naomi Teekens, naar Susan McClary’s “Structures of Identity and Difference in Bizet’s Carmen” in 
Women: a cultural review (1992). 



J’Nai Bridges als Carmen
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Bizet gaf zijn titelheldin Carmen een uniek (muzikaal) karakter met haar iconische 
dalende melodielijnen, gesyncopeerde ritmes en gewaagde teksten. Van haar 
‘Habanera’ tot haar fatale duet met Don José wordt haar muziek gedomineerd 
door een verleidelijke retoriek, die haar sensuele aantrekkingskracht en vrij-
gevochtenheid treffend illustreert. 

Carmens langverwachte entree wordt aangekondigd door de mannen buiten de sigaret- 
tenfabriek met de woorden: “Mais nous ne voyons pas la Carmencita?” (“Maar wij zien la 
Carmencita niet?”). Bij zowel de mannen in de theatrale wereld van de opera als het 
publiek in de zaal creëert dit een verwachting, waar Bizet zijn Carmen eenvoudig op laat 
inspelen. 

Carmen onthult niet alleen haar opvattingen over de liefde als ze hun vraag: “Quand je 
vous aimerai?” (“Wanneer ik jullie zal liefhebben?”) beantwoordt in haar gezongen recita- 
tief, maar neemt ook de muzikale identiteit van haar bewonderaars klakkeloos over. Door 
ook in de muziek een toenaderende beweging te maken, wakkert ze het verlangen alleen 
maar meer aan en windt ze haar bewonderaars moeiteloos om haar vinger, voordat ze de 
deur dichtslaat en de muzikale taal van de gehele opera zal gaan domineren met haar 
eigen stem. Zo breekt ze abrupt met de zekerheid en voorspelbaarheid van de symmetri-
sche muzikale structuur, die alle voorgaande muziek zo sterk kenmerkte, en beweegt ze 
zich naar de muzikale onvoorspelbaarheid van onregelmatige triolen. Op een golvende 
baslijn baant haar lijfspreuk zich vervolgens een weg door de verleidelijke melodie van 
haar ‘Habanera’, dat zich ontvouwt tot een werkelijke mélodie rebelle. 

Tekst: Naomi Teekens, naar een passage uit Naomi André’s Black Opera: History, Power, Engagement. 

DE STEM VAN CARMEN:  
UNE MÉLODIE RE-BELLE
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Hoewel Don José misschien niet de meest memorabele melodieën uit de opera 
krijgt toebedeeld, geeft Bizet hem wel een verhalende drijfkracht mee in zijn 
muziek. Het is voornamelijk zijn emotionele ontwikkeling die de opera voortstuwt 
naar het bittere eind. Velen zijn meer begaan met het lot van de brigadier dan met 
het titelpersonage. Niet voor niets werd de opera meer dan eens Don José 
genoemd.

Toch draagt de opera de naam van Carmen als titel. En hoewel velen Don José nog steeds 
zullen zien als het slachtoffer van de femme fatale, zou net zo goed gesteld kunnen worden 
dat Carmen het slachtoffer is van Don José. Hij is mogelijk wel degene die ten prooi valt 
aan haar charmes en verleidingskunsten, maar het is zijn sterke bezittingsdrang die hem 
tot een gevaarlijk gevaarlijk personage maakt en uiteindelijk een fataal levensgevaar voor 
Carmen. 

Carmen gaat juist over haar strijd om vrijheid en zelfbeschikking, waarbij ze zich verzet 
tegen iedere vorm van mannelijke dominantie. In de derde akte zijn haar woorden niet voor 
niets: “Je ne veux pas être tourmentée ni surtout commandeé. Ce que je veux, c’est être 
libre et faire ce qu’il me plaît” (“Ik wil niet constant in de gaten worden gehouden en ik laat 
me al helemaal niet commanderen. Ik wil vrij zijn en doen waar ik zin in heb”). Ironisch 
genoeg is die vrijgeestigheid ook hetgeen haar aantrekkelijk maakt voor Don José. Zij laat 
hem een vorm van vrijheid zien die hij niet kent uit de wereld van de bourgeoisie. Hij is 
geïnteresseerd in het onbekende en wil dat onbekende kunnen controleren en vooral bezit- 
ten. En juist hier botsen hun belangen frontaal op elkaar, want Carmen laat zich niet tem- 
men door welke vorm van overheersing door een ander dan ook.

Als een stier die zich aangetrokken voelt tot de rode lap van de toreador, maar zich daar- 
mee tegelijkertijd in de val laat lokken, zijn Don José en Carmen om de beurt elkaars stier 
en toreador. Het is Carmen die zich in de laatste akte van de opera losrukt uit dit spel van 

CARMEN EN DON JOSÉ – 
STIER OF TOREADOR

aantrekken en afstoten: zij wil noch stier, noch toreador zijn. Hoewel ze weet dat haar afwij-
zing haar dood zal betekenen, besluit ze haar idealen tot het uiterste door te voeren en 
zichzelf tot het lokaas te maken waarmee de toreador zijn stier opstookt om hem te kunnen 
doden. Don José zal zich vervolgens beide rollen eigen maken. Als een opgehitste stier 
bestormt hij Carmen om vervolgens in het heetst van de strijd zijn zwaard te trekken als 
een ware toreador, waardoor er een einde komt aan hun onmogelijke liefdesspel in een 
duel op leven en dood. 

Tekst: Naomi Teekens, naar een passage uit Nelly Furmans “The Languages of Love in Carmen” in  
Reading Opera (1988). 
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De Franse schrijver Prosper Mérimée wond er geen doekjes om toen hij zijn novelle 
Carmen liet publiceren. Hij opent Carmen met een Grieks opschrift: “Elke vrouw is 
zo bitter als gal, maar ze heeft wel twee goede momenten: de een in het bruidsver-
trek en de ander in haar graf” en eindigt het verhaal met een oud Romaans 
gezegde: “Een gesloten mond vangt geen vliegen.” Maar het blijft niet bij deze twee 
korte teksten: zijn houding tegenover de vrouw is allesbehalve respectvol en dit 
resoneert sterk door de gehele novelle. 

In het tweede hoofdstuk van zijn Carmen beschrijft de verteller hoe de vrouwen in Andalu- 
sië zich bij het vallen van de avond baden in de Gaudalguivir. De voorbij slenterende man- 
nen genieten ongegeneerd van dit schouwspel: “Geen enkele man zou het wagen om zich 
te midden van dit gezelschap te begeven, maar zo van een afstand en met een klein beetje 
inspanning en fantasie, is het niet moeilijk voor te stellen dat deze mannen zich Diana en 
haar nimfen voor de geest probeerden te halen zonder dat zij hetzelfde lot als Actaeon 
hoefden te vrezen.” Volgens de mythe zou Actaeon als straf voor zijn daad van ‘voyeurisme’ 
in een hert zijn veranderd, waarna hij werd verslonden door zijn eigen jachthonden. Het idee 
van ‘voyeurisme’, dat zowel in Mérimées novelle als in Bizets opera aanwezig is, vormt voor 
regisseur Robert Carsen als het ware het vertrekpunt van zijn enscenering, waarin een 
grote halve tribune het toneelbeeld domineert. In de slotakte wordt deze tribune pas in zijn 
volle potentie gebruikt, wanneer deze is volgestroomd met mensen, die niet alleen getuige 
zijn van Escamillo’s stierengevecht, maar tevens van het duel op leven en dood tussen Car-
men en Don José. Het is op dit moment dat Carsen het operapubliek een spiegel voor- 
houdt. Het publiek maakt namelijk – wellicht nietsvermoedend – de cirkel van de arena rond 
en worden als gevolg zelf bewust in de rol van de ‘voyeur’ geplaatst. Carsen brengt op deze 
wijze de grilligheid van het voyeurisme, dat zo centraal staat in de opera, naar de voorgrond. 
Hoe warm, diep en rijk de melodieën van Bizets meesterwerk ook mogen klinken en voelen, 
Carmen blijft slechts het lijdend voorwerp van onze voyeuristische genoegens.

Tekst: Naomi Teekens

BIZETS CARMEN:  
CARSENS SCHOUWSPEL
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JORDAN DE SOUZA 
Muzikale leiding 
De Canadese dirigent Jordan de Souza 
wordt geprezen als rijzende ster van zijn 
generatie. Zijn nauwe samenwerking met 
regisseur Barry Kosky tijdens zijn aanstel-
ling als Eerste Kapellmeister van de Komi-
sche Oper Berlin (2017-2020) heeft hem 
internationaal veel lof opgeleverd.  Ze werk-
ten samen aan vier veelgeprezen produc-
ties: Debussy’s Pelléas et Mélisande, Puc-
cini’s La bohème, Weinbergers 
Frühlingsstürme, en Bernsteins Candide. 
Vervolgens was hij te gast bij de Bayerische 
Staatsoper, Deutsche Oper Berlin, Garsing-
ton Opera, Houston Grand Opera en 
maakte hij zijn debuut op het 2022 Glynde-
bourne Festival als dirigent van een nieuwe 
productie van Puccini’s La bohème. Hij 
debuteert bij De Nationale Opera met deze 
productie van Carmen.

ROBERT CARSEN 
Regie 
De Canadese regisseur Robert Carsen is 
een van de meest gevraagde regisseurs in 
de internationale operawereld. Hij was 
onder meer werkzaam bij Teatro alla Scala 
in Milaan, De Munt in Brussel, English Nati-
onal Opera, The Metropolitan Opera en 
Opéra national de Paris. Enkele recente 
opera-ensceneringen van zijn hand zijn A 
Midsummer Night’s Dream bij Opera Phila-
delphia, Der Rosenkavalier bij The Metro-
politan Opera in New York, Giulio Cesare bij 
Teatro alla Scala en Aida bij Royal Opera 
House in Londen. Bij De Nationale Opera 
liet hij eerder al zijn sporen na met 

Poulencs Dialogues des Carmélites, Beet-
hovens Fidelio, Verdi’s Falstaff en de double 
bill Pagliacci / Cavalleria rusticana.

MICHAEL LEVINE
Decor
Decor- en kostuumontwerper Michael 
Levine studeerde aan The Central School of 
Art and Design in London en werkt al meer 
dan 35 jaar voor verschillende internatio-
nale opera- en theaterproducties. 
Hij werkte onder meer samen met regis-
seurs als Deborah Warner, Claus Guth, 
Andreas Homoki, Barrie Kosky, Ted Huff-
man en Robert Carsen. In 2019 werd zijn 
werk bekroond met de Dora Award voor 
Outstanding Scenic Design and Costume 
Design voor Jevgeni Onjegin bij The Cana-
dian Opera, eveneens in een regie van 
Robert Carsen. Bij De Nationale Opera was 
hij eerder verantwoordelijk voor het deco-
rontwerp van Die Zauberflöte en A Dog’s 
Heart, beide in een regie van Simon 
McBurney, en Lotte de Beers enscenering 
van Humperdincks Hänsel und Gretel. 

FALK BAUER
Kostuum
De Duitse kostuumontwerper Falk Bauer 
begon zijn carrière als assistent-kostuu-
montwerper van Marianne Glittenberg in 
Hamburg. Sinds 1994 werkt hij als free-
lance kostuumontwerper voor opera- en 
muziektheaterproducties. Hij werkt regel-
matig samen met regisseurs als Günter 
Krämer, Gil Mehmert en Robert Carsen. 
Zo was hij eerder verantwoordelijk voor 
het kostuumontwerp van Robert Carsens 

productie van Ariadne auf Naxos en zijn 
bekroonde enscenering van Dialogues des 
Carmélites, die onder meer te zien was in 
het Teatro alla Scala in Milaan, The Lyric 
Opera Chicago, The Royal Opera House in 
Londen en De Nationale Opera. Deze pro-
ductie van Carmen is het product van een 
van hun vele samenwerkingen.

MARCO BERRIEL
Choreografie
Marco Berriel begon zijn carrière als danser 
bij het gezelschap Ballet du XXe Siècle van 
Maurice Béjart en het Spaanse Compañia 
Nacional de Danza. Daarnaast werkte hij 
ook als gastartiest voor verschillende bal-
letgezelschappen. Als pionier van de fla-
menco-fusionstijl was hij als choreograaf 
werkzaam voor artiesten als Lola Greco, 
Joaquin Cortes, Merche Esmeralda en Car-
men Cortés. Binnen de operawereld werkte 
hij al eerder als choreograaf en regisseur 
met dirigenten als Riccardo Muti, Zubin 
Mehta en William Christie. Samen met 
regisseurs als Pier Luigi Pizzi, Yannis Kok-
kos, Giancarlo Del Monaco, Herbert Wer-
nicke en Robert Carsen werkte hij mee aan 
onder meer Carmen, Die sieben Todsün-
den, Turandot, Salome en Iphigénie en 
Aulide. 

PETER VAN PRAET
Licht
De Belgische lichtontwerper Peter van 
Praet begon zijn loopbaan bij Opera Vlaan-
deren. Inmiddels werkt hij nationaal en 
internationaal als lichtontwerper, onder 
meer voor het Spaanse theatergezelschap 

La Fura dels Baus en regisseurs als Pierre 
Audi en Valentina Carrasco. Samen met 
regisseur Robert Carsen werkte hij al aan 
meer dan vijftien producties, waaronder 
Het sluwe vosje bij Opera Vlaanderen, 
Tann häuser en Elektra bij Opéra national 
de Paris, Iphigénie en Tauride, Falstaff en 
Der Rosenkavalier bij The Royal Opera 
House in Londen en Candide, Don Giovanni 
en de wereldpremière van Giorgio Battistel-
li’s CO2 bij Teatro alla Scala in Milaan. Bij 
De Nationale Opera werkten ze eerder 
samen aan de double bill Pagliacci / Caval-
leria rusticana in 2019.

JEAN MICHEL CRIQUI
Instudering regie
Jean-Michel Criqui begon zijn carrière als 
toneelmeester bij de Da Ponte-trilogie van 
Mozart in het Théâtre des Champs-Ely-
sées. Hierna volgde een acht maanden 
durende samenwerking met Giorgio Streh-
ler aan onder meer Kurt Weills Die Dreigro-
schenoper in het Théâtre du Châtelet. 
Daaarna is hij als freelancer gaan werken 
met regisseurs als onder meer Pierre Audi, 
Robert Wilson en Robert Carsen. Onlangs 
werkte hij nog aan Rossini’s Il Barbiere di 
Siviglia met Mariame Clément, Verdi’s Don 
Carlo in het Aalto-Theater Essen en Bellini’s 
Norma bij Gran Teatre del Liceu in 
Barcelona. 

MARIA LAMONT
Instudering regie
De Canadese operaregisseur Maria Lamont 
begon haar loopbaan als acteur, maar deed 
al snel ervaring op als regieassistent en met 
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de instudering van de regies van bestaande 
ensceneringen. Deze functies vervulde ze 
de afgelopen jaren bij verschillende interna-
tionale operahuizen, waaronder Théâtre du 
Châtelet, Opéra national du Rhin, Opera 
Vlaanderen, Théâtre des Champs-Elysées 
en het prestigieuze Teatro alla Scala in 
Milaan. Eerder was ze bij De Nationale 
Opera verantwoordelijk voor de regie van 
Gian Carlo Menotti’s De jongen die te snel 
groeide en regisseerde ze een ingekorte 
versie van Mozarts Le nozze di Figaro in het 
hart van de coronapandemie. Ze werkt 
regelmatig samen met regisseur Robert 
Carsen en blaast zijn producties over de 
hele wereld een nieuw leven in. 

LIONEL SOW
Instudering koor
Lionel Sow studeerde zang en koordirectie 
aan het Conservatoire National Supérieur 
de Musique in Parijs. Sinds 2011 is hij koor-
leider van het Chœur de l’Orchestre de 
Paris en daarnaast is hij sinds 2017 verbon-
den aan de afdeling zang en koordirectie 
van het conservatorium in Lyon. Hij werkt 
met regelmaat als gastdirigent voor profes-
sionele orkesten en koren in Frankrijk en 
daarbuiten. In januari 2011 werd hij 
benoemd tot Chevalier des Arts et des Let-
tres voor zijn belangrijke bijdrage aan het 
muzikale leven van Frankrijk. Vorig seizoen 
was hij bij De Nationale Opera werkzaam 
als koordirigent voor Missa in tempore belli 
en Der Freischütz.

J’NAI BRIDGES
Carmen
De Amerikaanse mezzosopraan J’Nai 
Bridges staat bekend om haar rijke en 
warme stemgeluid. Ze is op weg om een 
van de meest gevraagde artiesten van haar 
generatie te worden. Enkele hoogtepunten 
uit haar carrière zijn haar debuut bij de 
Metropolitan Opera als Nefertiti in Philip 
Glass’ opera Akhnaten, haar recitaldebuut 
in een uitverkochte Carnegie Hall en haar 
debuut in de titelrol van Camille Saint-Sa-
ens’ Samson et Dalila bij Washington Nati-
onal Opera. In 2019 maakte ze bij San Fran-
cisco Opera haar roldebuut als Carmen in 
de gelijknamige opera van Georges Bizet. 
Deze rol zou uiteindelijk een vaste rol wor-
den op haar repertoire. Bij De Nationale 
Opera zong Bridges eerder de rol van 
Josefa Segovia in de wereldpremière van 
John Adams’ Girls of the Golden West en 
was ze een van de solisten in Donizetti 
Queens in Concert. 

STANISLAS DE BARBEYRAC
Don José 
Sinds zijn debuut als Tamino in Die Zauber-
flöte op het Festival d’Aix-en-Provence, 
geniet de Franse tenor Stanislas de Barbey-
rac internationale belangstelling. Hij is al 
meermaals te gast geweest bij verschei-
dene belangrijke operahuizen, zoals The 
Royal Opera House, The Metropolitan 
Opera, Opéra national de Paris, de Bayeri-
sche Staatsoper en Grand Théâtre de 
Genève. Ook zong hij op de festivals van 
Aix-en-Provence en Salzburg. Tot zijn 
repertoire behoren grote tenorrollen, 

waaronder de mannelijke titelrol in Pélleas 
et Mélisande en Don Ottavio in Don Gio-
vanni. Onlangs maakte hij daarbij zijn veel-
geprezen debuut als Max in Der Freischütz 
in het Théâtre des Champs-Élysées. Bij De 
Nationale Opera zong hij eerder de rollen 
van Tamino in Die Zauberflöte en Le Cheva-
lier in Dialogues des Carmelites.

ADRIANA GONZÁLEZ
Micaëla
De Guatemalaanse sopraan Adriana  
González ontwikkelde zich na haar zang-
studies in haar geboorteland verder bij de 
operastudio van Opéra national de Paris. 
Hier schitterde ze al in onder andere de rol-
len van Despina in Così fan tutte en Zerlina 
in Don Giovanni. In seizoen 2017-2018  
verbond ze zich aan de operastudio van 
Opernhaus Zürich en zong aldaar onder 
andere de rol van Serpetta in Mozarts La 
Finta Giardiniera. Na de afronding van haar 
studies bij de operastudio’s van Parijs en 
Zürich breidde González haar operareper-
toire verder uit met onder meer de rollen 
van Pamina in Die Zauberflöte, Corinna in  
Il viaggio a Reims en Mimì in Puccini’s La 
bohème. De rol van Micaëla in Bizets Car-
men zong González voor het eerst bij l’O-
péra des Nations te Genève en in diezelfde 
rol zal zij debuteren bij De Nationale Opera.  

ZANGERS
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LUKASZ GOLINSKI
Escamillo
De veelgevraagde bas-bariton Lukasz 
Golinski vertolkte al verscheidene grote 
rollen bij belangrijke operahuizen over de 
hele wereld. Zo zong hij onder meer de rol-
len van Marcello in La bohème en Il barone 
Scarpia in Puccini’s Tosca bij onder andere 
The Royal Opera House in Londen en De 
Koninklijke Zweedse Opera. De rol van 
Escamillo in Carmen, waarmee Golinski 
debuteert bij De Nationale Opera, zong hij 
eerder bij onder meer de Hamburgische 
Staatsoper, Oper Frankfurt, het Savonlinna 
Festival en het Nationaal Theater in Praag. 
Begin 2022 maakte Golinski zijn debuut bij 
het Gran Teatre de Liceu in Barcelona als 
Graaf Tomsky in Pique Dame en in 2023 zal 
hij te zien zijn op de Salzburger Festspiele in 
Bohuslav Martinú’s Greek Passion als Fotis.  

MICHAEL WILMERING
Le Dancaïre
De Nederlandse bariton Michael Wilmering 
is thuis in opera, lied en oratorium. Hij is 
een graag geziene gast bij zowel De Natio-
nale Opera als Opera Zuid en zingt daar-
naast in steden als Parijs, Stuttgart en 
Luxemburg. Op zijn repertoire staan rollen 
als Papageno in Mozarts Die Zauberflöte, 
Ramiro in L’heure espagnole en Junior in 
Leonard Bernsteins A Quiet Place. Naast 
repertoirerollen zingt hij ook graag nieuwe 
composities. Zo creëerde hij samen met 
choreograaf Peter Leung en regisseur 
Monique Wagemakers de voorstelling 
Grenze(n)loos met de uit Syrië gevluchte 
danser Ahmad Joudeh en de Japanse 

pianist Kanako Inoue. In 2019 ontving hij 
hiervoor een Award van de Operadagen 
Rotterdam. Bij De Nationale Opera zong hij 
vorig seizoen de mannelijke hoofdrol in de 
kameropera Denis & Katya en was hij te 
zien in Der Freischütz in een regie van Kirill 
Serebrennikov. 

IAN CASTRO
Le Remendado
De Puerto Ricaanse tenor Ian Matthew 
Castro behaalde zijn masterdiploma aan 
The Juilliard School in New York. Hij maakt 
sinds seizoen 2021-2022 deel uit van De 
Nationale Opera Studio en krijgt hiervoor 
een beurs van de New York Opera Founda-
tion. Vorig seizoen zong hij al de rollen van 
Gastone de Letorières in Verdi’s La traviata 
en Signor Hervey in Donizetti’s Anna 
Bolena. Daarnaast treedt hij regelmatig op 
tijdens de verschillende concerten die de 
leden van De Nationale Opera Studio geven.  

FREDERIK BERGMAN
Zuniga 
Bas-bariton Frederik Bergman studeerde in 
2012 af van het Conservatorium in Tilburg. 
In 2018 maakte hij in de rol van Abraham in 
James MacMillans Clemency zijn debuut 
bij De Nationale Opera. In de seizoenen 
2019-2020 en 2020-2021 maakte hij deel 
uit van De Nationale Opera Studio en stond 
hij op het podium als Jacob Epstein in Wil-
lem Jeths’ Ritratto, in Rossini’s Petite 
messe solennelle en tijdens Donizetti 
Queens in Concert. In seizoen 2021-2022 
keerde hij al meer dan eens terug naar De 
Nationale Opera als alumnus. Zo zong hij 

de rol van Masetto in Mozarts Don Gio-
vanni, Soldaat in de concertante uitvoering 
van Strauss’ Salome, Lord Rochefort in 
Anna Bolena en Aeneas in Dido and Aeneas 
in Paradiso. 

GEORGIY DERBAS-RICHTER
Moralès
De Oekraïense bas-bariton Georgiy  
Derbas-Richter studeerde aan De Nationale 
Muziekacademie van Oekraïne. Hierna ver-
volgde hij zijn studie aan de Saluzzo Opera 
Academie. Hier zong hij onder meer de 
titelrol in Mozarts Le nozze di Figaro. Sinds 
april 2022 maakt hij deel uit van De Natio-
nale Opera Studio. Onlangs zong hij in 
Henry Purcells opera Dido and Aeneas in 
Paradiso. Hij treedt regelmatig op tijdens 
de verschillende concerten die de leden 
van De Nationale Opera Studio geven.  

INNA DEMENKOVA
Frasquita
De Russische sopraan Inna Demenkova 
studeerde in 2020 af van de Victor Popov 
Academy of Choral Art, waar ze bij N.B. 
Nikulina studeerde.. Sinds seizoen 2021-
2022 maakt ze deel uit van De Nationale 
Opera Studio. Op het grote toneel zong ze 
vorig seizoen al de rollen van Die zweite 
Zofe in Der Zwerg en Annina in La traviata. 
Bovendien zong ze tijdens het Opera For-
ward Festival 2022 de vrouwelijke hoofdrol 
in Philip Venables’ kameropera Denis & 
Katya. Daarnaast is ze regelmatig te horen 
tijdens de verschillende concerten die de 
leden van De Nationale Opera Studio 
geven. 

POLLY LEECH
Mercédès
De Britse mezzosopraan Polly Leech 
maakte in de seizoenen 2018-2019 en 
2019-2020 deel uit van De Nationale Opera 
Studio, waarmee ze meermaals op het 
grote podium van Nationale Opera & Ballet 
te zien was en in diverse (lunch)concerten 
zong. Tijdens haar tijd in de Studio zong ze 
onder meer de rollen van Abra in Juditha 
Triumphans, Fidalma in Il matrimonio 
segreto, Tisbe in La Cenerentola en 
Romaine Brooks in Willem Jeths’ Ritratto. 
Na het afronden van haar traject bij De 
Nationale Opera Studio keerde ze al meer-
maals terug naar De Nationale Opera. Zo 
zong ze in het hart van de coronapandemie 
in FAUST [working title] en vertolkte ze de 
rol van Cherubino in Mozarts Le nozze di 
Figaro. Afgelopen seizoen was ze ook een 
van de solisten in Haydns Missa in tempore 
belli in de regie van Barbora Horáková.  

LAURENT D’ELIA
Lillas Pastia
Laurent D’Elia is een Belgische acteur en 
studeerde Drama aan het Koninklijk Con-
servatorium van Bergen in België en volgde 
verschillende workshops in Frankrijk bij 
Ariane Mnouchkine en Simon Abkarian. 
Hij trad op in meerdere theaterproducties 
in binnen- en buitenland, waaronder bij 
De Brusselse Munt en het Théâtre des 
Champs-Elysées in Parijs als acteur en 
danser onder leiding van David McVicar  
en Olivier Py. Ook zong hij de rol van Kapi-
tein Von Trapp in de welbekende musical 
The Sound of Music.
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Assistent-dirigent 
Anne Champert
Assistent-regie
Maarten van Grootel
Avondregie
Maria Lamont (3, 7, 9 sep)
Maarten van Grootel  
(12, 14, 18, 20, 22 sep)
 Voorstellingsleiding
Pieter Heebink
Assistent-regie (stage)
Hasse van der Veldt
Assistent-koordirigent
Ad Broeksteeg
Repetitor/pianist
Peter Lockwood
Christophe Manien
Taalcoach 
Sonja Nerdrum
Voorstellingsleiding
Marie-José Litjens
Sanne van Loenen
Julia van Berkel
Emma Eberlijn
Eerste toneelmeester
Wim Kuijper
Eerste belichter
Peter van der Sluis
Voorman rekwisieten
Remko Holleboom
Geluidstechnicus 
Igor Milosavljevic
Nina Kraszewska
Special Effects
Andries Swart
Eerste grimeur
Pim van der Wielen

Assistenten 
kostuumproductie
Jojanneke Gremmen 
Mariama Lechleitner
Eerste Kleder
Sandra Bloos
Productieleiding
Joshua de Kuyper
Productievoorbereiding
Sieger Kotterer
Dramaturgie 
Naomi Teekens
Titelregie
Eveline Karssen
Bediening boventiteling
Jan Hemmer 
Repetitiecoördinator
Vere van Opstal 
Coördinator 
participanten
Nico Weggemans
Orkestinspecteur
Frouke Terpstra
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Daarnaast speelt hij in zowel Engelse als 
Franstalige televisieseries en films, waaron-
der The Goya Murders, geregisseerd door 
Gerardo Herrero, The Happy Prince van 
Rupert Everett, The Bouncer van Julien 
Leclercq en in de televisiefilm Elle m’a sau-
vée in de regie van Ionut Teianu. Recentelijk 
speelde hij in de film Maître d’Armes gere-
gisseerd door Vincent Perez.
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FIGURANTEN

Alice Chatron-Bennett
Amelie Kanter
Barbara Klee
Bram de Bree
Cato Pleijsier
Eden Vos
Elizabeth Gerrard
Emma Malan-Revell
Feije Borsboom
Florén Brozius 
Frances Amado
Harvey Lopez
Helena Jeremiasse
Jonathan Lever
Kate van den Broek
Lena Koedam
Lidewij Burgerhout
Lilo Bouma
Lois Nollet
Max Munnecom
Mette van den Broek
Mia Kindt
Natasja Provily
Nora van den Nieuwenhof
Pheline Bennebroek
Rhinja Simons
Rosa de Waal
Sanne Eleonora Mostert
Sasha Pattberg
Sien Langendijk
Sophia Iriarte
Thalia Oyewole
Walter Hondius
Wanda Wiedijk
Zeynep Ayar
Zoe Jackson
Zosia Cecherz

Alexey Shkolnik
Andrea James Child
Annemarie 

Brandhorst
Arjan Filmer
Britt Scheltens
Creso Filho
Dick Addens
Earl Daniël
Edgar Sagarra
Evgenia Rubanova
Federica Panariello
Floor Scholten
Giulia Frattini
Giacomo  

Della Marina
Horatcio Vlijter
Houwe Reesink
Isabel Mercedes
Janneke Luijten
Jazmon Voss
Keerthi 

Basavarajaiah
Kennard Reinders
Kim Doeleman
Latisha Sparks
Laura Woolthuis
Liah Frank
Lidiane Moreira
Loris Casalino
Lucas Lagomarsino
Luigi Vilotta
Marguerite Klop
Mark Wildschut
Matthew Kelly 

Roman
Niels Gordijn
Renato Bertolino

Renzo Popolizio
Richard Wareham
Rob Winters
Rosa Allessie
Rowin Prins
Salomé Jiménez
Silvia Donzella
Thalia Livingstone
Vanessa  

Del Pozo Sanchez
Yael Le Roy
Yannick Jhones
Yonathan Stakenburg
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Sopranen
Jeanneke van Buul
Tomoko Makuuchi
Melanie Greve 
Lisette Bolle
Gonnie van Heugten
Nicole Fiselier
Simone van Lieshout
Frederique Klooster
Sara Moreira Marques
Kitty de Geus
Vesna Miletic
Vida Maticic
Kiyoko Tachikawa
Esther Adelaar
Elizabeth Poz
Claudia Wijers 
Else Linde Buitenhuis
Deasy Hartanto
Zane Danga

Alten
Maria Kowan
Elsa Barthas 
Yvonne Kok
Liesbeth van der Loop
Klarijn Verkaart
Ellen van Beek
Ruth Willemse
Rut Codina Palacio
Maaike Bakker
Emma Nelson
Myra Kroese
Marieke Reuten
Sophia Patsi
Irina Scheelbeek
Maaike Molenaar
Irmgard von Asmuth

Valerie Friesen
Daniella Buijck
Carlijn Kooijmans

Tenoren
Cato Fordham
Richard Prada
François Soons
Robert Kops
Thomas de Bruijn
Livio Gabrielli
Raymond Sepe
Milan Faas
Wim-Jan van Deuveren
Frank Engel
Frank Nieuwenkamp
Reza Nayel
Rudi de Vries
Mirco Schmidt
Martin van Os
Roy Mahendratha
Julie Traniello
Erik Janse

Bassen
Richard Meijer 
Dominic Kraemer
Peter Arink
Wojtek Okraska
Ian Spencer
Jaap Sletterink
Hans Pieter Herman
Bora Balci
Rob Wanders
Jan-Willem van der Hagen
Nicolas Clemens
Roele Kok
Emmanuel Franco

Jeroen Manders
Rene Steur
Hans Pootjes
Bas Kuijlenburg
Matthijs Schelvis
Arman Isleker
Christiaan Peters
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Olga Hommes-de Beer
Joost van den Hooff
Frank Hoogeweegen
Gesina Hoogsteen
Rina Hopmans
Leida van der Horst Groen 
Barbara van Houten
Sylvie Hoving
Desiree Huisman
Johanna Huizer
Sonja Hulst
Jasper Hupkens
Loekie Jacobs
Monique Jacobs
Peter Jacobs
Ronald Janssen
Marian Janssen
Serah Jap-A-Joe 
Clementine Jesterhoudt
Eugenie de Jong
Peter Jonkergouw 
Marjon Jonkergouw- 

de Smit
Manja Jordans
Ino Kalker 
Anne Kamsteeg
Denys Karabanov
Nataliia Karabanova
Joke ten Kate
Marnix Kerkhoff
Marja Klompmaker
Anja ten Klooster
Lies Knapp
Peter Knudsen
Sonja Koch
Annemiek de Kock
Lia Kok
Susan Kok
Türkü Köksel

Maria de Koning
Jos de Koning
Jacqueline Korver
Barbara Kos
Despina Krango
Zinaida Krivchenko
Paul Krynen
Bogna Kula
Yvonne Kunst
Erik Kunst
Evgenia Kutsa 
Kristina Kuzmenko
Camiel van de Laak
Richard van der Laarse
Pieter Lagerveld
Ellen Langerak
Everdien Lasonder
Martien Lathouwers
Astrid Leenders 
Anneke van Leeuwen
Suzanne van Leeuwen 

Monteiro 
Jack Leijten
Renske Lenderink
Jacqueline Lenior
Vera van Lieshout
Lex Linsen
Claudio Mauricio Lisondo
Mariette Lodder
Elly van Logchem
Vincent Loos
Odette Loukovskaya
Alyssa Macgregor-Hastie
Sander Maclaine Pont
Anthony Maguire
Valeria Manco
Tatevik Manukyan
Eros Martiello
Lineke van der Meer

Marjo van der Meer
Gerrie van Meerten
Janneke van der Mei
Jeltien Meijer
Oksana Melnik
Barbara Meloni
Kim van der Meulen
Charlotte van Meurs
Renate Miske
Renée Moerland
Arnold Moerman 
Marleen Monsma 
Marja Moors
Isabella Mulder
Helen Mulder
Edwin Muller
Adelheid van den Muller 

(Bosch)
Ruth Mungroop 
Conny Musch
Rodrigo Neira-Gonzalez
Fred van der Neut
Sybrech Nevenzeel 
Wieke Nolet
Loes Nooij
Margarita Novokhatskaia
Hans Nubé
Bert Nuhaan
Erik ten Oever
Joost den Ouden
Helen Oud-Khoesial
Valeria Pachl
Timothy Panfilov
Aleid van Papenrecht
Pierre-Yves Parant
Elma Pennekamp
Xandra Pennings 
Hennie Pijn
Maria Pinto da Costa
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PARTICIPANTEN

Ans Arends
Adele Atzert
Sebastiaan van Avezaath
Harrie van der Avoort
Bernadette Bal
Dorine Bechtold 
Jan Benit
Douwe van den Berg
Sjaak Besseling
Marina Betist
Irene Betlem-van Ingen
Annelies de Beurs
Helma Blankman
Riet Bloom
Arthur Boersma
KLM Bon-Nijssen
Ebbetien Boor
Haizea van Bork Elicegui
Ronald Bos
Yvonne Bosch
Susanna Bosch
Monique Bouwman
Marga van den Brink
Helen van den Broek
Mary Ann Brooks
Tineke Brouwer
Ank Brouwer
Daniel de Bruijn
Petra Bruning
Richard van Bueren
Anna Bundalo
Toon van Bussel
Carmen Cabo 
Christina Caddy
Cees Casteleijn
Marta Cazzanelli
Carla Chaudron
Cees Chaudron
Saida Chedi

Natalia Chernysheva
Cees Coomans
Laura Corsi
Bregje Deben
Klaas Deen
M.F. Deinema
Mar Dekker 
Francien Dekker 
Ioana Deleanu
Richard Delval
Hans Demarteau 
Ria Demarteau 
Nini Derlagen
Jacqueline Dessing
Mischa van Deventer
Claudia Dias
Liesbeth van Dijk
Paul Doedens
Willem Donkers
Fransje van Doorn
Elvira Dorst
Sylvia Dubbeldam
Margriet Duijster
Sophie van Egeraat
Marjes Elling
Loek Elsenburg
Paul van der Elst
Huub Elzerman
Tikkie Engelhard
Dirk Engels
Marijke van Etten
Cornelis van Eunen
Corina Falbe
Janvi Johanna Falzeder
Henk de Feijter
Jessica Felsenthal 
Teresa Ferreira 
Maria-Carmela Franke
Henriette Frans

Pollyana de Freitas
Wouter Freulich
Bas van Gelderen 
Marja aan ‘t Goor
Evina de Graaf
Juliette Gregg
Ilja Groenewegen
Angélika Groot
Tineke Groot
Gerard de Groot
Annelies de Groot
Susanne de Groot
Reina de Groot
Ivy Grootendorst
Marieke Grosjean 
Jessica de Haan 
Wil Hallers
Annelies van Ham
Sonja Hamhuis
Merel van Haren
Jessica Harmens
Monique Harthoorn 
Ientje Hazewinkel
Truusje van Heck-de Groot
Els Heeremans
Robert van der Heijden 
Ingrid Heitmann
Agnieszka Hejduk
Riks Helder
Juliette Hemelaar 
Pim Hengeveld
Evert Henrotte
Martien van den Heuvel
Willem Heuves
Mieke Hilhorst
Bram Hofman
Sarah Hogenbirk
Pieternel Hol
George Holstein
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1e Viool
Ionel Manciu
Saskia Viersen
Valentina Bernardone
Marieke Kosters
Anuschka Franken
Paul Reijn
Mascha van Sloten
João Filipe Farinha 
Fernandes
Henrik Svahnström
Marina Malkin
Derk Lottman
Tessa Badenhoop
Hike Graafland
Marijke van Kooten

2e Viool
David Peralta Alegre
Ana Nedobora Ivanova
Eva de Vries
Lilit Poghosyan Grigoryants
Wiesje Nuiver
Monica Vitali
Jeanine van Amsterdam 
Lotte Reeskamp
Jarmila Delaporte
Sergio Aparicio Rodriguez
Karina Korevaar
Joanna Trzcionkowska

Altviool
Laura van der Stoep
Odile Torenbeek
Marjolein de Waart
Avi Malkin
Suzanne Dijkstra
Geerten Feller

Merel van Schie
Michiel Holtropc
Nicholas Durrant
Elias Zaabi Saez

Cello
Lia Chen Perlov
Douw Fonda
Rik Otto
Nitzan Laster
Atie Aarts
Anjali Tanna
Carin Nelson
Sebastian Koloski

Contrabas
Luis Cabrera Martin
Mario Torres Valdivieso
Gabriel Abad Varela
Sorin Orcinschi
Julien Beijer
Jorge Hernández 
Hernández

Fluit
Leon Berendse
Elke Elsen

Hobo
Toon Durville
Yvonne Wolters

Klarinet
Leon Bosch
Peter Cranen

Fagot
Susan Brinkhof
Dymphna van Dooremaal

Hoorn
Wouter Brouwer
Stef Jongbloed
Miek Laforce
Annelies Molenaar

Trompet
Ad Welleman
Sven Berkelmans

Trombone
Harrie de Lange
Wim Hendriks
Wouter Iseger

Pauken
Theun van Nieuwburg

Slagwerk
Matthijs van Driel
Diego Jaen Garcia
Nando Russo

Harp
Sandrine Chatron
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Walter Pirovano
Mieke Pleij
Annemarie Pols
Bertil Pouwels
Akke Prins
Gro Rapstad
Eefje Reitsma
Karin Reitzig
Ellekevan Renesse
Noah van Renswoude
Irina Riaskova
Maarten van de Riet
Adriana Rio
Madzy Rispens
Jenny Roetman
Marilyn Rojot
Shana Rompas
Jeroen van Rooij
Liedje de Rooij
Janny van Rossen
Hanneke Rouwers
Luc Runderkamp
Willy Russchen
Terese Rutten
Milda Salciute
Julia Samson
Koen Sandbrink-Schuur
Charlotte van Sante
Marjolijn Sas
Willemien W.S Scharff 

v.d.Lande
Peter van der Scheer
Gonda van Schie
Michelle Schilder
Adrienne Schneider 
Simone Scholtens
Eva Schoone
Helen Schretlen
Dieuwertje Schuur

Anna-Rose Shack
Tine Sijbesma
Bart Sinnema
Hanny Sjaarda
Iryna Slipchenko
Ine de Smet
Igna Snelders
Bob Snoek
Cynthia Snoep-Langendijk
Anny Sodeike
Nelli Soloveva
Adriana Spanjaart
Helga Spits
Henny van 

Splunter-Geersema
Lidewijde Stam
Astrid van der Steen
Toos van Steenbergen
Iet Stoker
Vicky Storvik
Ineke Swarte-Laenen
Pien Tamboer
Paul Terlouw
Nico Terpstra
Despina Terzidou
Elly Tierie-Tap
Yvonne Timmer
Ruth Tolsma
Yvonne Ubben
Lyda Uiterwijk
Mariëlle Veekamp
Ineke Veel
Elizabeth Venicz
Gertjan Verbeek 
Janine Verbers 
Tim Verdriet
Liuba Veretentseva 
Bernadette Verhagen
Mette Vernooy

Anneloes Vink
Gerbrand Visser
Alice Visser
Michiko Visser-Kameyama
Nina Vlaming
Anne van Vliet
Suzanne van Vliet
Clara van Vliet
Ineke Vogels
Jeanette de Vos
Janny Vriend-Dragstra 
Kari de Vries
Marion Vrijdag 
Tineke de Waard
Katja Wahle
Laura Watkinson
Peter Watkinson
Marjan Westerlink
Louise Wijsman
Iwan van der Wijst
Joke de Wit
Desiree Wooldrik 
Ruud Worm
Tamara Wrobel
Caroline Wulp 
Peter van der Zande
Rudolf van Zanten
Xin Zheng
Peter Zijlema
Femy van Zijtveld
Martijn Zuiderduin
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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 deze prachtige kunstvorm levendig 
gehouden en een plek in de toekomst 
gegeven. De Nationale Opera heeft de 
afgelopen decennia een enorme bekend-
heid verworven in de internationale 
operawereld. 

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

Het vaste Koor van De Nationale Opera 
bestaat uit een kern van 50 zangers en 
wordt regelmatig aangevuld met freelance 
koorleden voor de grote producties. Het 
Koor van De Nationale Opera heeft al heel 
wat mijlpalen op zijn naam staan, waaron-
der Saint François d’Assise, Lady Macbeth 
van Mtsensk, Ercole amante, Boris 
Godoenov, La Juive, Les Troyens, Jevgeni 
Onjegin, Parsifal, Guillaume Tell, De 
legende van de onzichtbare stad Kitesj, 
Faust, La forza del destino, Das Floß der 
Medusa, Oedipe, Tannhäuser, Pagliacci / 
Cavalleria rusticana, Nabucco, Anna 
Bolena en Der Freischütz. Ook is het Koor 
regelmatig op het concertpodium te horen, 
zoals in 2021 in een stream van Brahms’ 
Ein deutsches Requiem, waarmee het Koor 
afscheid nam van voormalig artistiek leider 
Ching-Lien Wu. Het Koor heeft inmiddels 
met verschillende koordirigenten samen-
gewerkt en zal met ingang van dit seizoen 
artistiek worden geleid door Edward  
Ananian-Cooper. Het Koor zal dit seizoen 
onder meer prominent aanwezig zijn in  
Carmen, Königskinder, Turandot, Verdi’s 
Messa da Requiem, Animal Farm, Der 
Rosenkavalier, Maria Stuarda en Rusalka. 

Nieuw Amsterdams Kinderkoor is onder-
deel van Nieuw Vocaal Amsterdam (NVA), 
dat in 2009 werd opgericht door Caro Kindt 
en inmiddels 350 leerlingen telt. NVA is een 
klassieke zangopleiding met specialisatie 
opera en muziektheater, toegankelijk voor 
alle kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar. 
Kinderen die over voldoende talent en moti-
vatie beschikken, kunnen uitgenodigd wor-
den om te zingen in Nieuw Amsterdams 
Kinder-, Jeugd, of Jongenskoor, die op hun 
gebied tot de top in Europa behoren. NVA 
wil bereikbaar zijn voor alle kinderen, onge-
acht culturele, financiële of geografische 
achtergrond. Daarom heeft NVA ook twee 
Leerkoren, in samenwerking met Leeror-
kest Amsterdam. Sinds 2016 is NVA de 
vaste kinderkoorpartner van Nationale 
Opera & Ballet.

www.nieuwvocaalamsterdam.nl

Al ruim 30 jaar is het Nederlands Philhar-
monisch Orkest de primaire orkestpartner 
van De Nationale Opera. Het wordt gere-
kend tot een van de beste operaorkesten 
ter wereld. Het Concertgebouw in Amster-
dam is het vaste hoofdpodium voor de con-
certen van het orkest. Naast de program-
ma’s met chef-dirigent Lorenzo Viotti en 
Gordan Nicolić (muzikaal leider van het 
Nederlands Kamerorkest) wordt samenge-
werkt met zowel internationaal gerenom-
meerde gastdirigenten en -solisten als met 
vertegenwoordigers van een nieuwe gene-
ratie topmusici. Op talloze podia brengt het 
orkest via muziek mensen samen en zorgt 
zo voor de mooiste muziekervaring voor 
zowel klassieke fijnproevers als nieuwe luis-
teraars. Met zijn gastvrije thuiszaal, de 
NedPhO-Koepel in de Amsterdamse Indi-
sche buurt, staat het orkest midden in de 
samenleving. Zo wil het orkest klassieke 
muziek bereikbaar maken voor iedereen  
die ervoor open staat.   
    
In seizoen 2022/23 speelt het Nederlands 
Philharmonisch Orkest de openings-
productie Carmen en de producties Königs-
kinder, Turandot en Der Rosenkavalier. 
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CARMEN IN A NUTSHELL

PROSPER MÉRIMÉE/GEORGES BIZET 
Prosper Merimee (1803-1870) published 
his novella Carmen 1845. The novella tells 
the story from the perspective of a French 
official, who in his search for the location of 
the ancient Battle of Munda ends up in a 
remote area in Andalusia. There he meets 
Don José and the seductive Carmen. 
Gripped by a fascination for ‘the exotic’, the 
French composer Georges Bizet (1838-
1875) fell under the spell of Mérimées 
novella. Together with librettists Henri Meil-
hac and Ludovic Halévy, he adapted it for 
the stage of the Paris Opéra-Comique.    

AGAINST THE GRAIN 
Nowadays, Carmen is one of the best-
known and most frequently performed 
works in the opera repertoire. Composer 
Georges Bizet is praised for his catchy mel-
odies and the directness of his opera. At 
the time of the premiere, however, this was 
very different: Although Carmen appealed 
to the imagination, the free-spirited and 
individualistic heroine moved against the 
grain in every single way. 

ROBERT CARSEN
Canadian director Robert Carsen is one of 
the most sought-after directors in the inter-
national opera world. In many of his pro-
ductions, he omits the prescribed time and 
action, in order to bring the opera’s under-
lying themes and human passions more 
sharply to the foreground.

SET DESIGN - BEYOND HISTORICAL 
KITSCH
In his production of the opera, Robert Cars-
en goes beyond the clichéd image of pic-
turesque Seville and focuses on the 
directness of the work, making it difficult 
for the spectator to ignore the human dra-
ma happening on stage. The large arena 
that dominates the stage from the first act 
onwards is an important element in his 
staging and emphasises the dominant 
theme of ‘voyeurism’ in Carmen.   

JORDAN DE SOUZA
The devious, descending melodies of Car-
men’s ‘Habanera’ and the parading march-
ing music of Escamillo’s ‘Toreador aria’ 
sound familiar to most people. Maybe not 
even from Georges Bizet’s opera itself, but 
from television commercials or from vari-
ous other references to the music in popu-
lar culture. Together with the Netherlands 
Philharmonic Orchestra, young Canadian 
conductor Jordan de Souza will let the well-
known melodies of Carmen resound in a 
creative and fresh approach.

Prosper Mérimée

Robert Carsen



J’Nai Bridges als Carmen
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THE STORY 

When Carmen sets her sights on Corporal Don José, he initially dismisses her, wanting to 
keep the promise he made to his mother: to marry the pious Micaëla. But with her overt 
sensuality, Carmen has a magnetic and irresistible charm. Don José becomes gripped by 
an obsessive love and soon puts his honour and future at risk to be with her. 

Carmen is aware of a possible bad outcome of the affair: she has already read her own fate 
in the cards. When the toreador Escamillo crosses her path, she falls in love with him and 
starts an affair. Don José cannot swallow her rejection and demands her love and loyalty in 
a fatal confrontation.



Hoofdsponsor van Nationale Opera & Ballet
Houthoff.com

In deze uitdagende tijden komt veel tot stilstand. Dit biedt kansen. Er ontstaat ruimte voor 

nieuwe inzichten en mogelijkheden om op persoonlijk en professioneel vlak te groeien. 

Samen met Nationale Opera & Ballet heeft Houthoff een aantal masterclasses 

samengesteld die focussen op leidinggeven op afstand.

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 zijn 

leiderschapstechniek en ervaring om zijn team succesvol door de crisis te loodsen.

LEADERSHIP MASTERCLASS
LEADERSHIP
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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 internationale
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 bij-
drage.  
Met uw steun kunnen wij spraak makende 
producties van het allerhoogste niveau blij-
ven maken. Voorstellingen die u verrassen, 
raken en inspireren!

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkhe-
den, 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 en alle donateurs 
die De Nationale Opera Studio 
ondersteunen.

PARTNERS DE NATIONALE OPERA STUDIO

NO&B BUSINESS LOUNGE LEDEN

Houthoff, ING, Loyens & Loeff,  
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland 
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion 
Amsterdam, Atrium Groep, Commenda, 
Rodriguez B.V., McKinsey & Company

PARTNERS

Gymna, American Express

PIETER HOUBOLT
FONDS
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CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
Carmen [samenstelling, Naomi Teekens]. 
Amsterdam, 
De Nationale Opera. 
ISBN/EAN: 9789050823272 
Trefw.: Carmen (opera) / Georges Bizet / 
Henri Meilhac / Ludovic Halévy / Robert Carsen / 
Jordan de Souza
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