
DAWSON



DAWSON



INHOUD | CONTENTS

Voorwoord 
Credits 
‘Een viering van een gezamenlijke nalatenschap,  
onder de majestueuze Hollandse luchten’  
David Dawson over Legacy Variations
Artiesten over hun samenwerking met David Dawson 
‘Omarmen, niet opsluiten’ 
Interview met decorontwerper John Otto 
The Four Seasons 
Korte inhoud 
‘Als een vierkant dat je in een ruitvorm trekt’ 
Interview met violist Isabelle van Keulen 
Artistiek Team  
Tableau de la troupe 
Het Nationale Ballet, Ted Brandsen 
Het Balletorkest, Matthew Rowe 
Directie en artistieke staf Het Nationale Ballet

Preface 
Credits 
‘A celebration of a shared legacy, under the majestic  
Dutch skies’ 
David Dawson about Legacy Variations 
Artists about their collaboration with David Dawson 
‘Embraced, not confined’ 
Interview with set designer John Otto
The Four Seasons 
Synopsis 
‘Like pulling a square into a diamond shape’ 
Interview with violinist Isabelle van Keulen 
Artistic Team
Tableau de la troupe 
Dutch National Ballet, Ted Brandsen 
Dutch Ballet Orchestra, Matthew Rowe 
Directors and Artistic Staff Dutch National Ballet

Colofon | Colophon 

5
8

12

16
18

23

25

29
39
51
53
55

63
66
71

74
76

81

83

87
97

109
111
113

118

5

Martin ten Kortenaar en Yuanyuan Zhang - The Four Seasons (repetitie)



7

Edo Wijnen - Legacy Variations (repetitie)

EEN WERELDPREMIÈRE EN EEN 
GEVIERD WERK VAN EEN UNIEKE 

CHOREOGRAAF

Dit seizoen wijdt Het Nationale Ballet voor de tweede keer een volledig programma aan 
David Dawson, een van de meest toonaangevende choreografen van deze tijd. Onze band 
met David gaat ver terug: in 1995 voegde hij zich als danser bij Het Nationale Ballet, later 
zette hij hier zijn eerste stappen als choreograaf en vervulde hij gedurende een aantal jaren 
de positie van huischoreograaf. Sinds 2015 is hij Associate Artist van ons gezelschap. 

Met het programma Dawson vieren we deze lange en succesvolle samenwerking, die 
bovendien de voornaamste inspiratiebron was voor zijn nieuwste werk Legacy Variations. 
Dit uiterst persoonlijke stuk, op een nieuwe compositie van Alex Baranowski, maakte 
David speciaal voor Nationale Ballet-dansers James Stout, Edo Wijnen en Joseph  
Massarelli. Ik ben dan ook blij om de wereldpremière van Legacy Variations in ons theater 
te mogen presenteren, waarbij onze bijzondere dank uit gaat naar het Merel Laseur Fonds, 
dat de kostuums en het toneelbeeld van Legacy Variations mogelijk heeft gemaakt.

Daarnaast brengen we tijdens Dawson een van Davids meest geslaagde werken terug:  
The Four Seasons, op Max Richters herinterpretatie van Vivaldi’s De vier jaargetijden.  
Het is heel bijzonder om te zien hoe dit beroemde muziekstuk in een nieuw daglicht is 
gezet. Op eenzelfde manier verwerkt David het klassieke erfgoed in zijn werken, en  
verlegt zo telkens opnieuw de grenzen van het academische ballet. 

David verlegt echter niet alleen de grenzen van het genre, maar pusht ook de dansers  
met wie hij werkt om hun eigen fysieke, artistieke en emotionele grenzen op te zoeken.  
Zijn choreografieën vereisen een volledige overgave, vergen het uiterste van de dansers, 
en laten hen zo tot nieuwe hoogten stijgen. Bovendien bieden de werken van David ons  
de kans om het niveau van Het Nationale Ballet te tonen – je moet als gezelschap echt  
van goeden huize komen om ‘een David Dawson’ tot zijn recht te kunnen laten komen. 

Ik kijk ernaar uit om tijdens Dawson een wereldpremière en een gevierd werk van deze 
unieke choreograaf met u te mogen delen en wens u een mooie voorstelling toe.

Ted Brandsen
Directeur Het Nationale Ballet



Riho Sakamoto en Edo Wijnen - The Four Seasons (2021)
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Choreografie 
David Dawson  
Muziek  
Alex Baranowski –  
Legacy Variations* 
Decorontwerp  
John Otto  
Kostuumontwerp  
Yumiko Takeshima  
Lichtontwerp  
Bert Dalhuysen  
Film  
Altin Kaftira  
Repetitor  
Raphaël Coumes-Marquet  
Assistent van de choreograaf  
Sandrine Leroy

Wereldpremière bij Het Nationale Ballet  
8 december 2022,  
Nationale Opera & Ballet, Amsterdam 

Tijdsduur  
circa 25 minuten  

Legacy Variations is opgedragen aan  
Ted Brandsen en Het Nationale Ballet,  
voor alle prachtige en creatieve jaren  
die we samen hebben mogen delen.  
Met speciale dank aan Merel Laseur  
voor haar continue steun en liefde. 

* Music Published by Bright Notion Music Ltd 

* Music Published / Licensed by: © Mute Song, 
Londen / Albersen Verhuur B.V., ’s Gravenhage 

Muzikale begeleiding  
Het Balletorkest, o.l.v. Koen Kessels 
Decors, rekwisieten, kap en grime, 
belichting en geluid  
De Techniek Nationale Opera & Ballet  
Productieleider  
Anu Viheriäranta  
Voorstellingsleiders  
Kees Prince  
Wolfgang Tietze  
Productievoorbereider  
Puck Rudolph  
Eerste toneelmeester  
Jeroen Jaspers  
Eerste belichters  
Angela Leuthold  
Michel van Reijn  
Licht supervisor  
Wijnand van der Horst  
Geluidstechnicus  
Eric Nelissen  
Videotechnicus  
Rutger Flierman  
Vervaardiging kostuums  
Legacy Variations 
Martine Douma 
Vervaardiging kostuums  
The Four Seasons  
Kostuumafdeling Het Nationale Ballet  
in samenwerking met Martine Douma  
en het Semperoper Ballett  
Assistent kostuumproductie  
Eddie Grundy  
Eerste kleder  
Andrei Brejs

Inleidingen
Jacq. Algra

Totale voorstellingsduur 
circa een uur en 45 minuten

LEGACY 
VARIATIONS
WERELDPREMIÈRE

THE FOUR 
SEASONS

Choreografie  
David Dawson  
Muziek  
Max Richter – The Four Seasons, 
hercompositie van Antonio Vivaldi’s  
De vier jaargetijden* 
Vioolsolist  
Isabelle van Keulen  
Decorontwerp  
Eno Henze  
Kostuumontwerp  
Yumiko Takeshima  
Lichtontwerp  
Bert Dalhuysen  
Repetitor 
Raphaël Coumes-Marquet  
Balletmeesters  
Charlotte Chapellier, Jozef Varga

Wereldpremière   
10 maart 2018,  
Semperoper Ballett, Dresden  
Première bij Het Nationale Ballet  
15 juni 2021,  
Nationale Opera & Ballet, Amsterdam 

Tijdsduur 
circa 48 minuten 

The Four Seasons is een productie van de 
Semperoper Dresden. Als onderdeel van de 
samenwerking tussen de Semperoper Dresden 
en Nationale Opera & Ballet is het toneelontwerp 
voor The Four Seasons geproduceerd in 
de ateliers van Nationale Opera & Ballet in 
Amsterdam.  

VOLG ONS OOK 
ONLINE 

hetnationaleballet 
denationaleopera
nationaleoperaballet

@nationaleoperaballet

Nationale Opera & Ballet

Nationale Opera & Ballet

@DutchNatBallet 

@DutchNatOpera

Bezoek ons online platform op
operaballet.nl/online/ballet voor:

▶ streams (online voorstellingen)

▶ achtergrondartikelen

▶ behind-the-scenes-video's

▶ online balletlessen

▶ dansvideo's

Facebook

INSTAGRAM

YOUTUBE-SQUARE

linkedin-in

twitter-square

381.611 VOLGERS IN TOTAAL
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Constantine Allen en Floor Eimers 
The Four Seasons (repetitie)
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Na succesvolle balletten als A Million Kisses to my Skin, The Grey Area, Overture 
en Citizen Nowhere presenteert David Dawson tijdens het programma Dawson 
de wereldpremière van zijn achttiende werk voor Het Nationale Ballet: Legacy 
Variations. Met deze choreografie voor drie mannelijke dansers schreef hij een 
liefdesbrief aan het gezelschap waar hij al 27 jaar een thuis vindt.

Je maakte Legacy Variations als een hommage aan Het Nationale Ballet. Wat 
betekent het gezelschap voor jou? 
“Mijn jaren en ervaringen bij Het Nationale Ballet hebben me gemaakt tot wie ik nu 
ben. Het is het gezelschap dat mij – mijn geest en hart – het meest heeft gevormd, en 
bovendien het gezelschap waar ik mijn eerste stappen als choreograaf zette en dat mij 
alles leerde over dans en de danswereld. Amsterdam is de plek waar ik heb geleerd te 
werken, te groeien, door te zetten en mijn eigen visie te ontwikkelen. Omgekeerd ben ik 
er ook erg trots op deel uit te maken van het verhaal en de ontwikkeling van Het Nationale 
Ballet. Met Legacy Variations wilde ik een moment creëren om onze gezamenlijke 
nalatenschap te vieren, onder de majestueuze Hollandse luchten die ons allemaal 
verbinden.”

Je maakte Legacy Variations voor drie dansers van Het Nationale Ballet. Welke 
dansers zijn dit en waarom heb je juist voor hen gekozen? 
“Ik maakte dit nieuwe werk voor drie heel bijzondere dansers van Het Nationale Ballet: 
James Stout, Edo Wijnen en Joey (Joseph – red.) Massarelli. Ik prijs mezelf enorm gelukkig 
dat ik deze dansers heb mogen ontmoeten. We werken al samen vanaf het moment dat 
elk van hen zich bij het gezelschap voegde, en hebben sindsdien een unieke manier van 
samenwerken gevonden. In dit nieuwe ballet staan we stil bij de reis die we samen hebben 
afgelegd, bij wat we hebben geleerd en hoe ver we zijn gekomen.”

‘EEN VIERING VAN  
EEN GEZAMENLIJKE  

NALATENSCHAP, ONDER  
DE MAJESTUEUZE HOLLANDSE 

LUCHTEN’ 
David Dawson over Legacy Variations

Wat zijn de specifieke kwaliteiten of eigenschappen die deze dansers zo bijzonder 
maken? 
“James, Edo en Joey zijn alle drie unieke dansers. James is in zijn dansen heel elegant, 
stoïcijns en toch gevoelig. Hij belichaamt een bepaalde puurheid en kan sterk en 
kwetsbaar tegelijkertijd zijn. Ik zie hem als een heroïsche artiest; als een poëet, een 
romanticus. Edo is zo levendig en onvoorspelbaar als kwikzilver. Hij straalt en beweegt op 
een uiterst gecoördineerde en muzikale manier. Hij is een komeet, een ster en geboren 
om te dansen. En Joey beschikt over een energie die eindeloos lijkt te zijn. Zijn manier van 
dansen is ongelooflijk organisch, met een aards karakter en een diepgaand begrip van zijn 
eigen kracht. Er spreekt een enorme goedmoedigheid en generositeit uit zijn bewegingen.  
Ik hoop dat ik al deze kwaliteiten kan tonen in Legacy Variations, om deze bijzondere 
dansers een podium te geven waarop ze boven zichzelf uit kunnen stijgen.”

Voor dit nieuwe werk werkte je samen met componist Alex Baranowski, die voor 
Legacy Variations een geheel nieuwe compositie maakte. Hoe verliep dit proces? 
“Ik kwam voor het eerst met Alex in contact tijdens de eerste maanden van de 
coronapandemie, toen ik hem benaderde om samen een dansfilm te maken. Het klikte 
meteen en het was geweldig om met hem te werken. Hij heeft een heel eigen en bijzondere 
muzikale identiteit en zijn muziek is emotioneel, universeel, groots en intiem tegelijkertijd; 
het is muziek die recht uit het hart komt. Na deze ervaring wilde ik een groter werk met 

James Stout, Joseph Massarelli, Edo Wijnen - Legacy Variations (repetitie)
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hem maken. Alles kwam op een heel natuurlijke manier samen, en zo werd Legacy 
Variations geboren. De muziek vertelt een verhaal over het hart, over een universele 
menselijke liefde, over verlangen en nostalgie. Over het verleden en de toekomst, tranen 
en hoop. De partituur die Alex voor Legacy Variations heeft geschreven, neemt je mee op 
een reis vol melodieën die zo omvangrijk zijn dat ze je het gevoel geven dat je vliegt.”

Het toneelontwerp is in handen van twee ontwerpers met wie je in het verleden al 
meermaals hebt samengewerkt: decorontwerper John Otto en kostuumontwerper 
Yumiko Takeshima. Wat voor soort toneelontwerp kan het publiek verwachten? 
“Het toneel krijgt de vorm van een wereld die zich steeds transparanter toont, zich stukje 
bij beetje, moment voor moment, onthult. John Otto heeft een heel ondoorzichtige 
en romantische ruimte gecreëerd die kaal en open, bijna leeg is. Ik wilde proberen om 
dit werk in verband te brengen met de Nederlandse natuur – en in het bijzonder met 
de beroemde Hollandse luchten. De drie-eenheid van dansers, in donkere kostuums 
van Yumiko Takeshima, wordt als een drie-eenheid van wachters die over ons waken. 
Een ander belangrijk onderdeel is een film van Altin Kaftira, die als het ware een vierde 
personage is in het werk.”

In het programma Dawson wordt je nieuwe creatie samen met The Four Seasons 
gepresenteerd. Hoe verhouden deze twee werken zich tot elkaar? 
“Legacy Variations en The Four Seasons staan voornamelijk met elkaar in contrast. Alles 
staat recht tegenover elkaar: waar het ene werk gaat over de intimiteit van een voorstelling, 
is het andere veel omvangrijker. Ik denk dat Legacy Variations ons helpt om het individu te 
doorgronden, terwijl The Four Seasons juist de kracht van een groep laat zien. Wel zie 
je in beide werken duidelijk mijn danstaal terug: hoe ik de passen aan elkaar verbind en 
hoe deze worden gepresenteerd, en hoe ik bewegingen benader – zowel ruimtelijk als 
emotioneel. 
 
Legacy Variations was oorspronkelijk gepland als een werk dat zou worden opgedragen 
aan Het Nationale Ballet, ter ere van het zestigjarig jubileum, en aan onze directeur Ted 
Brandsen, die me door de jaren heen zo erg heeft gesteund. Maar nu voelt het meer alsof 
het programma Dawson als geheel een viering is van mijn band met het gezelschap, en 
van alles wat we samen hebben bereikt. Het is een enorme eer om deze avond samen met 
iedereen van Het Nationale Ballet te mogen realiseren, en om onderdeel te zijn van zo’n 
bijzonder gezelschap.”

Meer weten over de band van tussen David 
Dawson en Het Nationale Ballet, en de rest  
van de rijke geschiedenis van ons gezelschap? 
Scan de code en laat je meevoeren door 
archiefbeelden en verhalen uit ruim 60 jaar 
Het Nationale Ballet.



ARTIESTEN OVER  
HUN SAMENWERKING MET 

DAVID DAWSON 

 
 

Tijdens zijn carrière als choreograaf heeft David Dawson een divers team  
van artiesten om zich heen verzameld. Dansers James Stout, Edo Wijnen en 
Joseph Massarelli – voor wie hij zijn nieuwste werk Legacy Variations maakte –  
en kostuumontwerper Yumiko Takeshima vertellen over hun nauwe samen- 
werking met Dawson.  
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JAMES STOUT:
“In de studio met David draait het meer om samenwerking dan om het simpelweg 
aanleren van de passen. Die passen zijn überhaupt nog niet bekend: David komt meestal 
binnen met abstracte ideeën, een patroon of een bepaalde sfeer. Dan zet hij de muziek 
aan, en begint gewoon met bewegen. Wij moeten op scherp staan en hem proberen te 
volgen, maar hij gaat zo snel dat dat eigenlijk onmogelijk is – en dat is precies wat hij wil. 
De bewegingen die wij maken om hem bij te kunnen houden, verwerkt hij in zijn eigen 
ingevingen, wat ervoor zorgt dat elke beweging organisch is. Dat we op deze manier 
mogen bijdragen aan het stuk, is heel bijzonder; zeker nu we dat doen met drie dansers 
die David en zijn werk door en door kennen. In Legacy Variations komt alles wat we 
gezamenlijk hebben meegemaakt, en onze nieuwe ideeën daarover, samen. Het ballet  
laat in pure essentie zien wat we doen, waar we van houden en wie we zijn.”

EDO WIJNEN:
“Onze bewegingstaal klikte vanaf moment één. Davids stijl ligt mij enorm: de bewegingen 
die ik voor klassiek ballet eigenlijk moest afleren, worden door hem juist aangemoedigd. 
Door wat deze fysiek van je vragen, verlies je jezelf er volledig in. Je moet zo gefocust zijn, 
dat je een punt bereikt waarop je alles buiten de choreografie loslaat – het enige wat je 
kan doen, is je overgeven aan de beweging en aan het moment. Wat ik dan op het podium 
laat zien, is zo puur: het publiek ziet op dat moment niets anders dan wie ik echt ben. Dit 
gebeurt ook in Davids nieuwe stuk, waarin we tegelijkertijd terugblikken op alle mooie 
momenten die David, James, Joey (Joseph - red) en ik in verschillende samenstellingen 
met elkaar hebben meegemaakt. Mede door de repetities voor dit stuk heb ik elke dag 
ontzettend zin om naar werk te gaan, al voelt het in Davids stijl alsof ik altijd thuis ben.”

JOSEPH MASSARELLI:
“Duizenden pirouetten of de allerhoogste sprongen – dat is niet altijd waar dans om  
gaat. De connectie met je danspartners speelt misschien nog wel een grotere rol. Dat  
ik in dit nieuwe stuk naast James en Edo mag staan, is daarom voor mij heel bijzonder:  
een paar jaar geleden stond ik hen nog vanaf de zijlijn in Davids werk te bewonderen.  
Nu staan we daar samen, dansen we samen en steunen we elkaar op ieder moment. 
Legacy Variations is een weerspiegeling van de persoonlijke band die we de afgelopen 
jaren hebben opgebouwd – ook met David. Dat geeft een heleboel energie, en die is ook 
hard nodig; waar andere balletten meestal één pas op één tel hebben, voer je in Davids 
werk wel drie passen op een tel uit. Al worden daar de bewegingen niet kleiner door. 
Integendeel: hoe groter we bewegen, des te beter we door kunnen blijven gaan. Het  
geeft een soort sneeuwbaleffect – als je eenmaal begint, kun je niet meer stoppen.” 

YUMIKO TAKESHIMA:
“Eigenlijk was het David die de kostuumontwerper in mij ontdekte. In onze tijd bij Het 
Nationale Ballet dansten we al vaak samen, en toen David begon met choreograferen  
en ik met het maken van mijn eigen danskleding, vroeg hij me of ik de kostuums voor zijn 
stuk wilde maken. Ik wist niet zeker of ik dat wel kon, maar was zo vereerd door zijn vraag, 
dat ik een poging waagde. En de rest is geschiedenis… Omdat we elkaar zo goed kennen 
en omdat David me via sfeerbeelden en bewegingen veel inspiratie geeft, heb ik vaak al 
snel door welke kant hij op wil. Al houden we de kostuums altijd eenvoudig – dans gaat om 
dans en daar zouden de kostuums niet van moeten afleiden. Ook voor Legacy Variations 
blijft het kostuumontwerp minimalistisch, maar wel met een vleugje oranje: het is immers 
een viering van het Nederlandse Nationale Ballet. Ik kan niet wachten tot het moment 
waarop ik alles samen zie komen – de choreografie, dansers, muziek, decor, licht en 
kostuums. Dat blijft kippenvel, elke keer weer.”

James Stout Joseph Massarelli

Edo Wijnen Yumiko Takeshima
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Er was voor decorontwerper John Otto maar één ‘David Dawson’ nodig om te 
beseffen dat hij met deze choreograaf wilde samenwerken. Twintig jaar later is  
hun band nog even bijzonder, en brengt elk maakproces de twee kunstenaars 
dichter bij elkaar. “Het is een kwestie van samen zoeken, afbreken en weer 
opbouwen. Mijn ontwerp is een interactie tussen ons.”

De liefde voor opera en ballet kreeg hij van jongs af aan mee, en John Otto (Nieuw-
Zeeland) herinnert zich zijn eerste voorstelling nog goed: “Die dolksteek naar Scarpia,  
in de tweede akte van de opera Tosca, dat maakt wel indruk op een tienjarig jongetje!” 
Thuis maakte hij graag zijn eigen voorstellingen, in een echte poppenkast. Toch 
interesseerde hij zich al snel meer in de achtergrond daarvan dan in de poppen zelf…  
Later werd tijdens zijn studie aan de Londense Motley School voor decorontwerp 
bevestigd dat deze interesse geen kinderlijke fascinatie betrof, maar dat hij inderdaad  
van die ‘achtergrond’ zijn werk wilde maken.

Ontdekking 
Na deze studie kreeg Otto zijn eerste officiële opdracht van De Nederlandse Opera (nu:  
De Nationale Opera), in Amsterdam – de stad waar hij later voor het eerst een stuk van 
David Dawson zag. “Dat ballet verraste me, het was anders dan andere balletten die ik 
had gezien. Ik vond het prachtig en het had heel interessante aspecten: het leek simpel, 
maar droeg tegelijkertijd zo’n kracht in zich. Die sterke dynamiek vond ik bijzonder, en ik 
heb David daarna gevraagd of hij een keer wilde samenwerken. We ontdekten toen dat we 
elkaar ontzettend goed begrepen, en dat is eigenlijk nooit veranderd.”

Omarmd 
Een tijd lang ontwierp Otto decors voor zowel opera als ballet, maar tegenwoordig houdt 
hij het bij opdrachten voor ballet. “Al zijn deze misschien wel moeilijker – het is een aparte 
manier van werken, want je moet zoveel mogelijk ruimte overlaten voor de dansers. Zij 
moeten eruit springen, niet door het decor opgeslokt worden; er kan niet zomaar iets 

‘OMARMEN, NIET OPSLUITEN’
Interview met decorontwerper John Otto

tussen hen in staan dat de spanning verbreekt.” Wanneer hij met Dawson werkt, moet 
hij bovendien rekening houden met een andere specifieke eis: “David wil dat de dansers 
omarmd worden, maar dat ze wel kunnen ademen. Ik moet dus op zo’n manier spelen met 
de ruimte dat het toneelbeeld de dansers omvat, maar niet opsluit.”

Creatief proces 
Om tot zo’n ontwerp te komen, doorlopen Otto en Dawson samen verschillende fases. 
“Meestal prikkelt hij mij met ideeën, en bouw ik aan de hand daarvan een aantal 
maquettes. Dan gaan we samen zitten, trekken alle onderdelen ervan uit elkaar, bouwen 
ze weer op, verplaatsen ze en creëren een nieuw beeld. Ook maak ik er expres kleine 
figuurtjes in, die David door de maquette beweegt om de dynamiek en de afstand tot het 
decor te bekijken.” En toch… “…komen we vaak bij het eerste idee terug, dat de essentie 
dan toch het beste bleek te omvatten.”
 Al die ideeën passeren echter niet voor niets de revue. “Kleur of zwart-wit? Heel groot of 
juist klein? Een grijze muur of een spiegelvloer? Die ontwikkeling van creatieve gedachtes 
is wat het maakproces zo inspirerend maakt. Het decor moet een representatie worden 
van de sfeer die op het toneel wordt neergezet – dans heeft toch een soort achtergrond 
nodig. Het is een gevoel dat overgedragen moet worden. Voor dit stuk zijn we bijvoorbeeld 
uiteindelijk toch van kleur naar grijs overgeschakeld, en dat maakt best een groot verschil.”

Luchtig decor 
“Legacy Variations is een bijzonder stuk, omdat David werkt met drie dansers die heel 
speciaal voor hem zijn, en omdat het een viering van Het Nationale Ballet is. We wilden 
daarom iets maken dat is geïnspireerd op de Nederlandse luchten – die nu tot uiting 
komen als een soort open ruimte – maar met een vertrouwde, romantische sfeer. De 
muziek heeft lange lijnen, alles wordt heel erg uitgerekt, dus dat wilde ik ook in het decor 
laten terugkomen. Daarnaast zijn er, refererend naar de drie dansers, drie lichtstroken  
die op en neer bewegen en samen het uitzicht naar het hemelbeeld vormen. Maar deze 
projectie zal niet te overdreven worden, want het mag nooit de aandacht afleiden! Die 
lichtstroken zullen zich dus langzaam verplaatsen, en niet op en neer stuiteren.”

Samensmelting 
Ten slotte moet alles samenkomen. “De choreografie, de dansers, het decor, de kostuums, 
het licht; het moet echt een eenheid zijn. Je moet het gevoel krijgen dat alle elementen 
goed samenwerken. Maar het moet ook weer geen chocolate box worden: het hoeft 
niet te netjes, niet te zoet. Het is een persoonlijk werk, met een belangrijke rol voor de 
verhoudingen tussen mensen, maar het is ook sterk en stormachtig. Majestueus. Als dat 
naar voren komt – in samenspel – dan ontstaat er iets prachtigs.”

Lune Visser



James Stout, Martin ten Kortenaar en Joseph Massarelli - Legacy Variations (repetitie)
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Het is inmiddels 27 jaar geleden dat de Brit David Dawson 
als danser in dienst kwam van Het Nationale Ballet. Al snel 
daarna begon hij ook met choreograferen en inmiddels 
worden zijn balletten over de hele wereld gedanst. Voor  
The Four Seasons – een coproductie met het Semperoper 
Ballett in Dresden – liet hij zich inspireren door Max 
Richters sferische hercompositie van Vivaldi’s De Vier 
jaargetijden, en door gedichten van Nayyirah Waheed. 

Het resultaat is een abstract, dertiendelig ballet voor 
zestien dansers over de levensloop van de mens en de 
natuur. In dit werk gebruikt Dawson de vier seizoenen, 
verbeeld door vier symbolische geometrische 
podiumelementen (een ontwerp van Eno Henze), als 
metaforen voor het ontwaken, bloeien, vervallen en ten 
slotte het eindigen van het leven – waarna deze cyclus van 
de seizoenen en het bestaan weer van voren af aan begint. 
 
Dawson: “Tijdens het repetitieproces gebruikte ik vaak 
beelden uit de natuur. Wij mensen maken deel uit van  
deze natuur. Hoe vaak we ook beweren dat het niet zo is, 
een kunstmatig omhulsel om ons heen bouwen of regels 
opstellen om de natuur te beheersen, de natuur wint altijd  
– de natuur is groter dan wij.”

THE FOUR 
SEASONS 
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Net als bij de premièreserie van David Dawsons The Four Seasons in 2021 wordt 
de solopartij in Max Richters gelijknamige muziek ook ditmaal vertolkt door 
topvioliste Isabelle van Keulen. Richters hercompositie is, na Vivaldi’s origineel 
en de totaal eigen versies van Astor Piazzolla en Philip Glass, Van Keulens vierde 
‘vier seizoenen’-compositie en – hoezeer ze ook van de andere stukken houdt – 
misschien ook wel de spannendste. “Richter zet je voortdurend op het verkeerde 
been. Net als je er lekker in zit, gooit hij het opeens weer over een andere boeg.”

Ze was negentien toen ze tijdens een openluchtconcert op de Dam in Amsterdam, met het 
Combattimento Consort onder leiding van Jan Willem de Vriend, voor het eerst Antonio 
Vivaldi’s Vier jaargetijden speelde. “Het was, vrees ik, niet mijn beste uitvoering”, zegt 
Isabelle van Keulen. “We werden geplaagd door muggen, er was flink wat rumoer van 
toeschouwers én van trams, en er waaiden regelmatig partituren weg. Maar het was voor 
mij wel een gedenkwaardig concert. Ik was net begonnen met mijn studie bij Sandor 
Vegh aan het Mozarteum in Salzburg. Tot dan was ik gewend om alles wat ik op concerten 
speelde altijd tien, vijftig, honderd keer voor mijn docent voor te spelen, alles was altijd tot 
in de puntjes toe gecontroleerd en geïnstrueerd. Maar toen ik Vegh vroeg om met mij aan 
de Vier jaargetijden te werken, zei hij meteen: ‘Ben je helemaal gek? Dat stuk hoef je toch 
niet bij mij op les te spelen. Daar kun je je toch zelf op voorbereiden.’ Voor mij was dat echt 
een eyeopener. Dat iemand zei dat ik het zelf kon, mij dat vertrouwen gaf, dat voelde zó 
fantastisch.”

Muzikale vernieuwer
Inmiddels komt Vivaldi’s Vier jaargetijden niet zo heel vaak meer ‘op haar pad’ – “ik ben 
immers geen barokspecialist” – maar aan haar bewondering voor de compositie doet 
dat niets af. Dat het overbekende stuk vandaag de dag niet alleen geliefd is, maar met 
typeringen als ‘muzak van de middenklasse’ ook regelmatig verguisd wordt, vindt ze dan 
ook allesbehalve terecht. “Je moet natuurlijk kijken naar de tijd waarin het geschreven is. 
Goed beschouwd zou je zelfs kunnen zeggen dat het de eerste filmmuziek is. Alles is zó 

‘ALS EEN VIERKANT DAT JE IN 
EEN RUITVORM TREKT’ 

Interview met violist Isabelle van Keulen

Isabelle van Keulen



2928

beeldend gecomponeerd en voorzien van heel specifieke aanwijzingen: van de koekoek 
die je hoort, de dronken mannen die snurken, het breken van het ijs. Achter alles zit een 
gedachte. Vivaldi was in dit opzicht echt een vernieuwer, en hij verdient voor zijn Vier 
jaargetijden daarom niet anders dan groot respect.”

Een wereld apart
Als ze de kans krijgt, vindt ze het dan ook nog steeds ‘enig’ om Vivaldi’s oerversie te 
spelen, maar nóg blijer wordt ze van de drie andere ‘vier seizoenen’-composities die 
inmiddels op haar repertoire staan. “Het begon met Piazzolla’s Las cuatro estaciones 
porteñas. Net als bij Glass heeft dat stuk niets met Vivaldi of met brekend ijs te maken. Het 
zijn vier tango’s geïnspireerd door de seizoenen in Buenos Aires. Überhaupt is Piazzolla 
voor mij een wereld apart, een wereld die heel diep gaat en waar je, anders dan binnen het 
klassieke vakgebied, al je emotie in kunt leggen. Ik houd van het rauwe karakter van zijn 
muziek, en van de enorme vrijheid die hij je als musicus biedt. Vrijheid is sowieso iets waar 
ik altijd naar op zoek ben, en wat is er dan heerlijker dan een componist die in feite zegt: 
‘Improviseer er maar op los’.” 
 In Philip Glass’ The American Four Seasons is, zegt ze, het hele idee van een muzikale 
verbeelding van de vier jaargetijden zelfs ver te zoeken. “Het zijn gewoon vier prachtige 
schilderingen, in Glass’ heel eigen, minimale idioom. Maar van de vier ‘vier seizoenen’-
versies is dit misschien wel de moeilijkste. In technisch opzicht is het een ongelooflijk 
lastig stuk, en alles moet helemaal perfect zijn. Als er ook maar iets niet lukt, vals klinkt 
of krast, is dat bij dit stuk echt niet prettig, terwijl dat bij Piazzolla helemaal niks uitmaakt, 
en bij Vivaldi eigenlijk ook niet. Bovendien gaan Glass’ vier seizoenen zonder enige 
adempauze in elkaar over. Het stuk duurt ruim veertig minuten en al die tijd moet je de 
boog gespannen zien te houden.”

Gewaagd en brutaal
Het mooie van Max Richters The Four Seasons is dat daarin, aldus Van Keulen, de 
kwaliteiten van de andere drie composities als het ware samenkomen. “Waar Glass’ 
seizoenen een rond geheel vormen, is Vivaldi’s origineel een stuk ‘hariger’ en de versie van 
Piazzolla heeft, zoals gezegd, een bepaalde ruwigheid, bijna grofheid. En Richter weet al 
die elementen in een fantastische mix bijeen te brengen.” 
 Het was Het Nationale Ballet dat haar eind 2019 vroeg om in het voorjaar van 2020 
Richters hercompositie voor het eerst te spelen, tijdens de premièreserie van David 
Dawsons gelijknamige ballet (die door de coronabeperkingen tot twee keer toe moest 
worden uitgesteld). “Ik had de muziek al een keer gehoord, waarbij ik echt een wauw-
gevoel had, dus toen het verzoek kwam, dacht ik meteen: o ja, dat wil ik zeker doen, dit 
past helemaal in mijn straatje.” 
 Ze noemt Richters compositie ‘best gewaagd en behoorlijk brutaal’. “Er zit geen 
copyright meer op Vivaldi’s muziek, maar als dat wel zo zou zijn, denk ik dat dit wel een 
twijfelgeval zou zijn geweest; het had zomaar gekund dat iemand hem had beschuldigd 
van plagiaat. Maar persoonlijk vind ik dat onzin. Ik vind het geweldig wat Richter heeft 
gedaan. Hij heeft bestaand materiaal gebruikt en daar op een ontzettend knappe en 
slimme manier een volstrekt eigen draai aan gegeven. Het is Vivaldi met een twist. 

Je wordt als musicus én als luisteraar continu op het verkeerde been gezet. Sommige 
delen zijn identiek aan Vivaldi, maar door het andere tempo worden die dan toch helemaal 
vervormd. Als een vierkant dat je bij wijze van spreken in een ruitvorm trekt. Vivaldi blijft 
wel regelmatig herkenbaar, maar net als je er lekker in zit, gooit Richter het opeens weer 
over een andere boeg, of heb je opeens een tel meer of een tel minder. En juist dat maakt 
dit stuk zo ontzettend leuk, het is continu hink stap, hink stap. Richter blijft je verrassen.”

Extreem traag
Inmiddels heeft ze Richters compositie ook in concertante uitvoering gespeeld, met haar 
eigen kamerorkest in het Duitse Neuss. “Zelfs in één programma met The American Four 
Seasons van Glass. Wat heel gaaf en spannend is, omdat die twee stukken als het ware 
tegenpolen zijn. Waar je als toehoorder bij Richter echt plezier kunt hebben, moet je bij 
Glass juist heel aandachtig en geconcentreerd luisteren.” 
 Het verschil tussen een concert en een balletoptreden is, zegt ze, groot. “Bij een 
balletuitvoering moet ik me uiteraard aanpassen aan de choreografie. Vaak beperkt 
zich dat tot net iets sneller of net iets langzamer spelen, maar er is een deel in Richters 
compositie – in het winterdeel – waarbij ik echt extreem traag moet spelen, omdat ik 
moet wachten op alle pirouetten en andere indrukwekkende dingen die de dansers 
doen. We hebben dat voorafgaand aan de vorige serie voorstellingen uitgebreid in de 

Constantine Allen en Floor Eimers - The Four Seasons (2021)
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ALSOF JE ALLE WEERSOORTEN DOOR DE LUCHT ZIET JAGEN
−
“Het is alsof componist Max Richter wisselende gewichten hangt aan de Vier 
Jaargetijden, in zijn bewerking van de overbekende compositie van Antonio Vivaldi.  
In de vertolking door Het Balletorkest, met als gastviolist een furieus en scherp 
solerende Isabelle van Keulen, krijgen de bekende Vivaldi-thema’s een donkere,  
soms dreigende ondertoon, meestal van andere strijkers, een enkele keer van 
elektronica op band. Samen pakt dat krachtig uit. Alsof je alle weersoorten door de 
lucht ziet jagen, zo klinkt deze vertolking onder leiding van dirigent Marzio Conti.”

de Volkskrant, juni 2021

studio gerepeteerd, zodat ik – anders dan bij het eigenlijke optreden, waarbij ik met mijn 
gezicht naar de zaal speel – ook precies kon zien waarvoor ze die tijd nodig hebben. Wat 
voor mij als musicus vreemd is wanneer ik naar dans kijk, is dat niet alles wat de dansers 
doen per se in de maat gebeurt. Dan maken ze een sprong en moet de toon die ik speel 
bijvoorbeeld komen als ze net in de lucht hangen, of net op een schouder landen. Dat is 
iets wat ik heb moeten leren, in overleg met de dansers, met de dirigent en, in het geval 
van The Four Seasons, ook met choreograaf David Dawson. Maar dit keer wordt Dawsons 
ballet waarschijnlijk deels weer door een nieuwe lichting dansers uitgevoerd, dus dat vergt 
ook weer nieuwe repetities. En ik voel daarbij een enorme verantwoordelijkheid. Want die 
jongens en meisjes van Het Nationale Ballet bedrijven echt topsport, terwijl ik” – zegt ze 
laconiek – “alleen maar hoef te spelen.”

Enorme luxe
Optreden met Het Nationale Ballet en Het Balletorkest geeft haar, zegt ze, de kans om 
bepaalde composities heel vaak achter elkaar voor publiek uit te voeren. “Voor mij is dat 
een enorme luxe. Het zorgt ervoor dat je een stuk heel goed in je vingers krijgt.” 
Van Keulen – die afwisselend iets onder Londen, in Hannover en Luzern woont – verheugt 
zich er dan ook op om weer een aantal weken in Amsterdam te verblijven. Het Balletorkest 
is voor haar inmiddels ook ‘vertrouwd terrein’. “Ik ken veel van de musici, sommigen nog 
uit mijn studietijd, het orkest werkte ook twee seizoenen mee aan het televisieprogramma 
Maestro (waarbij Van Keulen jurylid is – red.) en eerder speelde ik tijdens twee 
voorstellingenseries van Het Nationale Ballet met het orkest ook al Igor Stravinsky’s Violin 
Concerto, ter begeleiding van George Balanchines gelijknamige ballet. Tijdens die tweede 
serie overleed mijn moeder, waardoor de onderlinge band tussen mij en het orkest nog 
hechter is geworden. Iets wat mij heel erg dierbaar is.” 
Ze vindt het daarom, zegt ze, extra fijn dat ze dit keer ook een vrolijkere ervaring met het 
orkest kan delen: “Op de laatste voorstellingsdag van Dawson vier ik mijn verjaardag. 
Heerlijk om juist op die dag weer even ‘part of a team’ te zijn.”

Astrid van Leeuwen

ARTISTIEK TEAM
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Na het afronden van zijn studie industrieel 
ontwerpen, werd John Otto (Nieuw-Zeeland) 
assistent-ontwerper bij de New Zealand Opera 
and Ballet Companies en bij de Australian Opera 
in het Sydney Opera House. Dankzij een beurs 
kon hij verder studeren bij Margaret Harris aan 
de Motley Theatre Design Course, waarna hij zijn 
ontwerpdebuut maakte met Darius Milhauds Les 
Malheurs d'Orphée voor De Nederlandse Opera 
(nu: De Nationale Opera) in Amsterdam.

Otto ontwierp decors voor onder andere de 
Maggio Musicale Florence, Teatr Wielki Opera 
Narodowa in Warschau, Vancouver Opera, 
Athens Festival, Holland Festival, Wexford 
Festival, Aldeburgh Festival, Staatsoper 
Hannover, Semperoper Dresden, Crucible 
Theatre Sheffield, Sadler’s Wells, Lyric 
Hammersmith Londen, Almeida Theatre 
Islington, Het Nationale Ballet, Scapino 
Ballet Rotterdam, de Nationale Reisopera, 
theatergezelschap Le Rideau de Bruxelles en 
Ballet Vlaanderen.

Hij werkte eerder samen met David Dawson voor 
diens balletten The Disappeared, The World 
According to Us, Sweet Spell of Oblivion, The 
Third Light, dancingmadlybackwards, Empire 
Noir en Swan Lake. Tevens maakte hij het decor 
voor Dawsons Anima Animus voor San Francisco 
Ballet, dat binnenkort ook te zien is in Teatro alla 
Scala in Milaan en, uitgevoerd door The National 
Ballet of Canada, in Toronto en New York.

JOHN OTTO
Decorontwerp Legacy Variations

De Brit David Dawson (Londen, 1972) is een van 
de meest toonaangevende balletchoreografen 
van dit moment. Zijn creaties werpen een nieuw 
licht op de klassieke ballettechniek en zijn oeuvre 
wordt wereldwijd, door critici en publiek, ge- 
prezen. Dawson danste van 1995 tot 2000 bij  
Het Nationale Ballet en was er van 2004 tot 2006 
huischoreograaf. Sinds 2015 is hij als Associate 
Artist opnieuw verbonden aan het gezelschap. 
Dezelfde functie bekleedt hij sinds 2020 ook bij 
het Semperoper Ballett in Dresden. Al eerder, 
van 2007 tot 2012, was hij huischoreograaf bij  
dit gezelschap, alsook bij Ballet Vlaanderen in 
Antwerpen.

Dawsons choreografieën worden in meer dan  
25 landen gedanst en staan op het repertoire van 
meer dan 30 topgezelschappen in heel Europa, 
Amerika, Azië en Oceanië, waaronder The Royal 
Ballet en English National Ballet in Londen, Staats- 
ballett Berlin, Wiener Staatsballett, Teatro alla 
Scala in Milaan, San Francisco Ballet, The National  
Ballet of Canada en het Nationale Ballet van 
Japan. Als eerste Britse choreograaf creëerde 
Dawson een werk voor het legendarische 
Marijinski Ballet in Sint-Petersburg, Reverence, 
waarvoor hij de hoogste Russische theaterprijs 
kreeg, de Golden Mask Award. 

In 2000 maakte Dawson zijn eerste grootschalige 
choreografie voor Het Nationale Ballet: A Million 
Kisses to My Skin. Hierna volgde een groot aan-
tal werken voor het gezelschap, vaak met  
belangrijke nominaties en prijzen tot gevolg. 

Zo werd hij voor The Grey Area (2002) genomi-
neerd voor de Britse Critics’ Circle National Dan-
ce Award en sleepte hij voor 00:00 (2004) en  
Overture (2013) nominaties in de wacht voor  
de Zwaan voor Meest Indrukwekkende Dans- 
productie. Voor The Gentle Chapters (2006) ont-
ving Dawson zowel de Benois de la Danse Award 
als de Choo San Goh Award. 

Recente creaties van Dawson bij Het Nationale 
Ballet zijn het avondvullende Tristan + Isolde  
(2018) en Requiem (2019). Tijdens het Holland 
Festival 2021 beleefde Dawsons The Four  
Seasons, waarvoor hij genomineerd was voor de 
Saxon Dance Prize, zijn Nederlandse première 
en ging zijn werk Metamorphosis online in 
wereldpremière. In 2010 werd Dawson voorts 
genomineerd voor de Britse Critics’ Circle Natio-
nal Dance Award en de Benois de la Dance 
Award voor zijn herbewerking van Faun(e) voor 
het English National Ballet. Tot de avondvullende 
werken die hij creëerde, behoren naast Tristan + 
Isolde ook eigentijdse interpretaties van Het 
Zwanenmeer (Scottish Ballet) en Giselle (Sem-
peroper Ballett). Zijn meest recente avondvullen-
de creatie is Romeo and Juliet, (Semperoper 
Ballett). 
Dawson was onder meer jurylid bij de Benois de la 
Danse in Moskou en het Dance Open Internatio-
nal Ballet Festival in Sint-Petersburg. In 2019 
kreeg hij de erefunctie van ‘artistic patron’ bij het 
Junior Ballet van Antwerpen en die van ‘choreo-
grapher laureate’ bij de European School of Ballet 
in Amsterdam.

DAVID DAWSON
Choreograaf

ALEX BARANOWSKI 
Componist Legacy Variations

Alex Baranowski is een bekroond componist, 
gevestigd in Londen. Zijn werk Nineteen  
Eighty-Four voor het Northern Ballet / Sadler’s 
Wells (Verenigd Koninkrijk) werd genomineerd 
voor een Tony Award op Broadway en won de 
South Bank Award for Dance. Baranowski’s 
muziek is reeds uitgevoerd in het Royal Opera 
House, Royal National Theatre, Royal Shakespeare 
Company, Young and Old Vic Theatres, London’s 
West End en op Broadway in New York.  

Baranowski’s werk voor film en televisie omvat 
onder meer Rain Dogs (BBC/HBO), A Gaza 
Weekend (Film 4) en True Things (The Bureau). 
Verder heeft hij samengewerkt met de meervou-
dig Grammy-winnende artiest Labrinth, met de 
Mercury Prize-winnaar The xx in combinatie met 
het BBC Philharmonic Orchestra, en met de 
bands Jungle, Clean Bandit, Underworld en de 
virtuoze violisten Angele Dubeau en Daniel Hope. 

Baranowski werkte eerder al samen met David 
Dawson aan diens 7 Portraits of Solitude- 
project, tijdens de coronalockdown in 2020. 
Onlangs werd Baranowski door de International 
Film Music Critics Association genomineerd  
voor ‘Breakthrough Composer of the Year’, en 
momenteel werkt hij aan zijn eerste album.
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Max Richter werkt als componist, pianist 
en producent. Zijn werk omvat soloalbums, 
balletten, concertzaaloptredens, film- en 
televisieseries, videokunstinstallaties en 
theaterwerken. Richter volgde een klassieke 
opleiding aan de Universiteit van Edinburgh  
en de Royal Academy of Music in Londen,  
en voltooide zijn studie bij componist Luciano 
Berio in Florence.

Richters SLEEP, zijn acht-en-een-half uur 
durende concertwerk, werd wereldwijd 
uitgezonden en uitgevoerd, onder meer in  
het Sydney Opera House, Kraftwerk Berlin,  
Het Concertgebouw in Amsterdam, Philhar- 
monie de Paris en in het Barbican Centre in 
Londen. In 2012 ‘hercomponeerde’ Richter 
Vivaldi’s De vier jaargetijden, wat hem de 
prestigieuze ECHO Classic Award en een vaste 
plaats in de klassieke hitlijsten opleverde. Zijn 
laatste project, The New Four Seasons, werd 
uitgebracht in 2022 ter gelegenheid van tien jaar 
Vivaldi Recomposed, waarbij het stuk opnieuw 
werd opgenomen met historische instrumenten.

De afgelopen jaren is Richters muziek een 
steunpilaar geworden voor veel internationaal 
toonaangevende balletgezelschappen, waar- 
onder het Marijinski Ballet, La Scala Milaan, 
Joffrey Ballet, New York City Ballet, Ballet de 
l’Opéra national de Paris, American Ballet 
Theatre, Semper Oper en Nederlands Dans 
Theater.

MAX RICHTER
Componist The Four Seasons

Van Keulen treedt veelvuldig op als solist – op 
zowel de viool als de altviool – met gerenom-
meerde orkesten als het Koninklijk Concert-
gebouw Orkest, de Berlin Philharmonic, NHK 
Tokyo, het Nederlands Philharmonisch Orkest, 
onder dirigenten als Riccardo Chailly en Valery 
Gergiev. Daarnaast brengt zij kamermuziek voor 
het voetlicht in de meest uiteenlopende combi-
naties, en kan zij als play/direct, een solist die 
tijdens het spelen tevens dirigeert, optreden.

Naast de standaard viool- en altvioolconcerten 
staan er werken van Henri Dutilleux, John 
Adams, Sofia Gubaidulina, Lera Auerbach op 
haar repertoire, evenals het Concert voor viool 
en orkest van Erkki-Sven Tüür, dat speciaal voor 
Van Keulen werd geschreven. In 2011 richtte zij 
het Isabelle van Keulen Ensemble op, een succes- 
vol kwartet waarmee ze Astor Piazzolla’s tango 
nuevo nieuw leven in blies.

Van 1997 tot 2006 was Van Keulen artistiek leider  
van het door haar opgerichte Delft Chamber 
Music Festival. Vanaf seizoen 2017-2018 is zij 
werkzaam in een soortgelijke rol als artist-in- 
residence en artistiek leider van de Deutsche 
Kammerakademie Neuss. Sinds 2012 doceert 
Van Keulen tevens als professor viool, altviool  
en kamermuziek aan de Hogeschool voor de 
Kunsten in Luzern.

ISABELLE VAN KEULEN
Violist The Four Seasons

ENO HENZE
Decorontwerp The Four Seasons

Eno Henze is regisseur, decorontwerper en 
ondernemer. Na het afronden van verschillende 
mediakunststudies in Duitsland richtte hij zich  
op de schoonheid die kan voortkomen uit het 
combineren van ‘mens’ en ‘machine’: in zijn  
artistieke werk onderzoekt hij de relatie tussen 
technologie en het menselijk bestaan. Met hulp 
van theoretische concepten, technologische 
mogelijkheden en computergestuurde bereke-
ningsmethoden creëert Henze kunst en ruimtes 
die zowel het menselijke als het machinale 
vertegenwoordigen. 

Sinds 2010 maakt hij regelmatig decorontwerpen  
voor David Dawson, die op ditzelfde concept 
gebaseerd zijn. 

Daarnaast ontwerpt en regisseert Henze mixed 
reality-ervaringen voor live publiek, met zijn 
bedrijf NSYNK. Ook is hij medeoprichter van 
HYPERBOWL, een Europees toonaangevend 
virtueel productiehuis dat voorop loopt in het 
maken van film met real-time technologieën.

Yumiko Takeshima werd geboren in Asahikawa, 
Japan, en begon met dansen toen ze vier jaar 
oud was. Op veertienjarige leeftijd verliet ze 
haar ouderlijk huis voor een studie aan de San 
Francisco Ballet School.

Later werd Takeshima soliste bij het Universal 
Ballet (Seoul, Zuid-Korea), het Alberta Ballet 
(Calgary, Canada) en het Feld Ballet (New York, 
Verenigde Staten). In 1993 verhuisde ze van New 
York naar Amsterdam om zich bij Het Nationale 
Ballet aan te sluiten, waar ze tevens de rang van 
eerste soliste bekleedde. Hier ontwikkelde ze 
haar passie voor het ontwerpen van danskleding 
en kostuums, hetgeen begon met het in 
elkaar zetten van danskleding voor zichzelf, 
en uitmondde in de lancering van haar eigen 
danskledinglijn ‘YUMIKO’.

Tevens ontwierp Takeshima sindsdien kostuums 
voor tal van choreografen, met name voor David 
Dawson en William Forsythe. In de pers werd ze 
niet alleen als danseres geprezen, maar ook voor 
het ontwerpen van de meest elegante doch  
eenvoudige danskostuums in de Europese 
danswereld. 

Later maakte Takeshima de overstap naar het 
Semperoper Ballett in Duitsland, waar ze uit-
eindelijk in 2014 haar danscarrière beëindigde. 
Sindsdien houdt ze zich volledig bezig met haar 
kledingbedrijf en haar kostuumontwerpprojecten.

YUMIKO TAKESHIMA
Kostuumontwerp Legacy Variations en 
The Four Seasons
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Lichtontwerper Bert Dalhuysen studeerde aan  
de Academie voor Fotografie en Fototechniek in 
Den Haag. Na zijn afstuderen in 1978 werkte hij 
als freelance fotograaf en lichtontwerper. In 1982 
werd hij benoemd tot uitvoerend directeur van 
Arinde Visual Design in Amsterdam en in 1986 
sloot hij zich aan bij het lichtteam van Nationale 
Opera & Ballet, waar hij in 2001 werd benoemd 
tot plaatsvervangend hoofd. Tot 2020 was Dal-
huysen lighting supervisor en lichtontwerper bij 
Het Nationale Ballet en bij andere Nederlandse 
en internationale gezelschappen. Momenteel is 
hij werkzaam als freelance licht- en multimedia-
designer voor ballet, opera en theater.
 
Dalhuysen werkt regelmatig samen met choreo-
graaf David Dawson, en met ontwerper Eno  
Henze, decorontwerper John Otto en kostuum- 
ontwerper Yumiko Takeshima.

BERT DALHUYSEN
Lichtontwerp Legacy Variations en 
The Four Seasons

Koen Kessels is artistiek leider van HERMES- 
ensemble en muziekdirecteur van Birmingham 
Royal Ballet en The Royal Ballet in Londen.  
Sinds 2005 is hij tevens gastdirigent bij l’Opéra 
national de Paris. Hij werkte intensief samen met 
componisten als Steve Reich, Wim Henderickx, 
Kaija Saariaho, Joby Talbot, George Benjamin, 
Max Richter, Mark-Antony Turnage en Annelies 
van Parys. 
 
Op zijn operarepertoire staan de belangrijkste 
opera’s van Mozart, Verdi en Puccini, naast  
uitvoeringen van hedendaags muziektheater in 
theaters over de hele wereld. 
 
Kessels is voorzitter van de artistieke staf van het 
Koninklijk Conservatorium Antwerpen, artistiek 
directeur van Inspiratum en honorary professor 
van de muziekfaculteit van de University of 
Birmingham.

KOEN KESSELS
Dirigent
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Sho Yamada, Constantine Allen, Joseph Massarelli, Dustin True en Daniel Montero Real 
The Four Seasons (2021)
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Floor Eimers en Constantine Allen - The Four Seasons (repetitie)
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MAIA MAKHATELI - eerste solist 
Maia Makhateli (Tbilisi, Georgië) begon haar dansopleiding aan het Choreografisch 
Instituut van Chabukiani in haar geboortestad en zette deze in 2002 voort aan de 
San Valley Ballet School in Idaho. Daarna danste ze vier jaar bij het Colorado Ballet. 
In 2006 maakte ze de overstap naar het Birmingham Royal Ballet, en in 2007 werd ze 
als grand sujet aangenomen bij Het Nationale Ballet, waar ze in 2009 werd bevorderd 
tot tweede soliste en een jaar later tot eerste soliste. Maia is een internationaal 
veelgevraagde gastsoliste en won diverse prijzen, waaronder de Dancer of the Year 
Award van het toonaangevende danstijdschrift Dance Europe in 2020.

QIAN LIU - eerste solist
Qian Liu (Henan, China) studeerde aan de Liaoning Ballet Dance School in 
Shenyang. Ze won een aantal grote prijzen. Daarnaast nam het toonaangevende 
danstijdschrift Dance Europe haar in zijn Critic’s Choice van 2019 op in de categorie 
‘Outstanding performance by a female dancer’ en nomineerde het tijdschrift 
haar in 2020 voor de Dancer of the Year Award. Qian begon haar carrière bij Het 
Nationale Ballet in 2012 als lid van het corps de ballet. Een jaar later werd ze eerst 
gepromoveerd tot coryphée en later in datzelfde jaar tot tweede soliste. In 2016 
volgde haar promotie tot eerste soliste.

RIHO SAKAMOTO - eerste solist
Riho Sakamoto (Osaka, Japan) begon op vierjarige leeftijd met amateurballet. Na 
enkele jaren les te hebben gehad in Japan, vervolgde ze op tienjarige leeftijd haar 
opleiding aan de Kirov Academy of Ballet in Washington DC. In 2010 won ze de 
gouden medaille tijdens de finale van de Youth America Grand Prix in New York en in 
2014 werd ze aangenomen bij de Junior Company van Het Nationale Ballet. Al een 
jaar later maakte ze de overstap naar Het Nationale Ballet, als élève. Vervolgens werd 
ze ieder jaar opnieuw bevorderd, waarna in 2021 haar benoeming tot eerste soliste 
volgde, na afloop van haar debuut als Clara in Notenkraker & Muizenkoning.

ANNA OL - eerste solist
Anna Ol (Krasnojarsk, Rusland) danst sinds 2015 bij Het Nationale Ballet in de rang 
van eerste soliste. Op haar tiende begon ze haar balletopleiding in Krasnojarsk en in 
2003 werd ze aangenomen bij het Siberische Staatsballet. Sindsdien danste ze bij 
diverse Russische gezel-schappen, waaronder de Staatsopera van Tatarstan, het 
Michailovski Theater en het Sanislavski en Nemirovitsj-Dantsjenko Academisch 
Muziektheater, en is ze een veelgevraagd gastsoliste. In 2018 werd Anna in de Britse 
Critic’s Choice uitgeroepen tot ‘Best dancer of the year’ en won ze tijdens het Dance 
Open Festival in Sint-Petersburg de Miss Virtuosity-prijs. 

OLGA SMIRNOVA - eerste solist
Olga Smirnova studeerde aan de Vaganova Academie in haar geboortestad Sint-
Petersburg. Aansluitend werd ze, in 2011, als tweede solist aangenomen bij het 
Bolsjoj Ballet in Moskou, waar ze in 2016 promoveerde tot eerste soliste. Als 
gastsolist trad Olga veelvuldig in en buiten Europa op. Ze won diverse belangrijke 
dansprijzen, waaronder de ‘Danser van het jaar’- onderscheiding van de Positano 
Premia la Danza - Léonide Massine en de Prix Benois de la Danse in de categorie 
‘Beste vrouwelijke danser’. In 2022 trad Olga in dienst van Het Nationale Ballet. 
Vorige maand riep Dance Europe haar uit tot ‘Dancer of the Year 2022’.

JESSICA XUAN- eerste solist 
De Chinese Jessica Xuan (Beijing, China) studeerde aan Canada’s National Ballet 
School in Toronto en aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam. In 2013 
behoorde ze tot de eerste lichting dansers van de Junior Company van Het Nationale 
Ballet. In 2014 maakte ze, als élève, de overstap naar Het Nationale Ballet, waar ze 
een jaar later toetrad tot het corps de ballet. In 2016 werd ze bevorderd tot coryphée, 
in 2018 tot grand sujet en in 2019 tot tweede soliste. Direct na haar eerste vertolking 
van de titelrol in Giselle, in 2020, benoemde Ted Brandsen haar tot eerste soliste. 
Jessica won in 2018 de beroemde International Ballet Competition in Varna, Bulgarije.

ANNA TSYGANKOVA - eerste solist
Anna Tsygankova (Novosibirsk, Rusland) is opgeleid aan de balletacademie in 
Novosibirsk en de Académie de Danse Classique Princesse Grace in Monte Carlo. 
Voordat ze in 2007 naar Nederland kwam, danste ze als soliste bij het Bolsjoj Ballet 
in Moskou, bij het Hongaars Nationaal Ballet en bij het Ballett der Wiener Staatsoper. 
Anna is een veelgevraagde soliste op buitenlandse dansgala’s en won een groot 
aantal prijzen. In 2017 riep het Britse danstijdschrift Dance Europe haar uit tot 
‘Dancer of the year’ en in 2019 en 2020 werd ze vermeld in de categorie ‘Outstanding 
performance by a female dancer’ van de jaarlijkse Critic’s Choice.

YOUNG GYU CHOI - eerste solist
Zuid-Koreaan Young Gyu Choi kwam in 2011 als lid van het corps de ballet in dienst 
van Het Nationale Ballet. In 2013 werd hij eerst benoemd tot coryphée en later in 
hetzelfde jaar tot tweede solist. In 2016 volgde zijn promotie tot eerste solist. Young 
studeerde aan het National Institute for the Gifted in Arts en de Sun Hwa Arts School 
in Korea en de Tanz Akademie in Zürich. Hij heeft inmiddels een indrukwekkend aantal  
prijzen op zijn naam staan. Zo won hij afgelopen oktober de Zwaan voor ‘Meest indruk- 
wekkende dansprestatie’ voor zijn rol in Toer van Schayks 7e Symfonie. Ook treedt hij 
veelvuldig op als gastsolist bij toonaangevende internationale gezelschappen. 

CONSTANTINE ALLEN - eerste solist
Constantine Allen (Indianapolis, Verenigde Staten) studeerde aan de Pacific Ballet 
Academy in Honolulu en bij het Ballet Hawaii. In 2007 won hij tijdens de Youth Ameri- 
can Grand Prix-finales in New York de bronzen medaille bij de junioren én een studie- 
beurs voor de Kirov Ballet Academy in Washington. In 2010 vervolgde hij zijn studie 
aan de John Cranko Schule in Stuttgart. In 2012 trad hij toe tot het corps de ballet 
van het Stuttgarter Ballett, waar hij zes maanden later werd bevorderd tot tweede solist  
en in 2014 tot eerste solist. In 2017 maakte hij de overstap naar Les Grands Ballets des 
Canadiens en in 2018 kwam hij als eerste solist in dienst van Het Nationale Ballet.

JAKOB FEYFERLIK - eerste solist
Na optredens als gastsolist tijdens het seizoens-openingsgala en als prins in Noten- 
kraker & Muizenkoning, trad Jakob Feyferlik (Wenen, Oostenrijk) in 2020 als eerste  
solist toe tot Het Nationale Ballet. Jakob volgde zijn dansopleiding aan het conserva-
torium van Wenen en aan de balletschool van de Wiener Staatsoper. In 2013 trad hij 
toe tot het Wiener Staatsballett, waar hij in 2016 vanuit het corps de ballet direct tot 
tweede solist werd bevorderd. In 2019 volgde zijn promotie tot eerste solist. Jakob 
heeft inmiddels bovendien diverse onderscheidingen op zijn naam staan, waaronder 
de Karl Musil Gedächtnispreis (2014) en de Premio Roma di Danza (tweede prijs, 2012).

EERSTE SOLISTEN
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ARTUR SHESTERIKOV- eerste solist 
Artur Shesterikov (Perm, Rusland) studeerde aan de Staatsballetschool van Perm.  
Hij begon zijn professionele carrière bij het Tsjaikovski Perm Staats Opera en Ballet  
Theater en, vanaf 2007, bij Het Nationale Ballet. Hij werd aangenomen als corps de 
balletdanser, maar al snel bevorderd tot coryphée. In 2010 werd hij gepromoveerd 
tot tweede solist en twee jaar later tot eerste solist, direct na afloop van een tournee-
voorstelling van Het Zwanenmeer. In 2016 ontving Artur de Alexandra Radius Prijs en 
in 2017, 2019 en 2020 werd hij door het tijdschrift Dance Europe vermeld in de Critic’s 
Choice, in de categorie ‘Outstanding performance by a male dancer'. 

VITO MAZZEO - eerste solist
De Italiaanse danser Vito Mazzeo is sinds 2013 verbonden aan Het Nationale Ballet. Hij 
volgde zijn dansopleiding aan de balletschool van La Scala in Milaan en danste hierna 
bij The Royal Ballet en het Teatro dell’Opera di Roma. In 2010 kwam hij als tweede solist  
in dienst bij het San Francisco Ballet, waar hij zes maanden later al werd bevorderd  
tot eerste solist. Vito werd onderscheiden met de Premio Postiano Léonide Massine 
2010 voor ‘Beste Italiaanse danser’, de Danza&Danza-onderscheiding 2009 voor ‘Beste  
danser van het jaar’ en de Capri Award (2016). Dance Europe vermeldde hem in 2019 
in de Critic’s Choice, in de categorie ‘Outstanding performance by a male dancer’. 

SEMYON VELICHKO - eerste solist
De Rus Semyon Velichko studeerde aan het Novosibirsk Ballet College in zijn geboorte- 
land en danste aansluitend bij het Novosibirsk Academisch Opera en Ballet Theater en 
vanaf 2011 bij het Stanislavski en Nemirovitsj-Dantsjenko Academisch Muziektheater 
in Moskou. In 2015 trad hij als tweede solist toe tot Het Nationale Ballet, waar hij in 
2020 werd bevorderd tot eerste solist na zijn opvallende debuut als Graaf Albrecht in 
Giselle. Semyon danste voorts diverse hoofdrollen en was als gastsolist te zien tijdens 
diverse internationale balletgala’s. Tijdens de International Ballet Competition Rieti in 
Italië werd hij onderscheiden met een bronzen medaille.

JAMES STOUT - eerste solist
De Canadees-Britse James Stout (Calgary, Canada) raakte geïnteresseerd in dans via 
de Argentijnse tangodansclub van zijn ouders. Op zijn dertiende begon hij – “omdat ze 
jongens nodig hadden” – op de school van het Alberta Ballet. Later studeerde James 
bij het Goh Ballet in Vancouver en het laatste jaar van zijn opleiding volgde hij aan The 
Royal Ballet School in Londen. In 2007 trad hij in dienst bij Het Nationale Ballet, waar 
hij in 2012 werd bevorderd tot tweede solist en in 2018 tot eerste solist, na zijn ver-
tolking van de rol van Tristan in David Dawsons Tristan + Isolde. James behaalde de 
finales van balletcompetities in Varna, Hong Kong en Beijing.

MARIA CHUGAI - tweede solist
Maria Chugai (Donetsk, Oekraïne) begon op vijfjarige leeftijd met ballet en werd op 
haar dertiende toegelaten tot de Vaganova Academie in Sint Petersburg, waar ze cum 
laude afstudeerde. Hierna kreeg ze een contract aangeboden bij het Marijinski Ballet. 
Ze danste hier diverse solorollen en werd al in haar tweede seizoen gepromoveerd tot 
coryphée. Daarnaast won ze in 2006 de tweede prijs tijdens de Vaganova-Prix Ballet 
Competitie. In 2009 trad Maria toe tot Het Nationale Ballet, waar ze in 2014 werd 
gepromoveerd tot grand sujet en in 2022 tot tweede soliste. 

NAIRA AGVANEAN - tweede solist
Naira Agvanean werd geboren in Armenië, maar begon haar balletopleiding aan het 
Moldovan National Ballet College in Moldavië. Ze deed mee aan de Youth American 
Grand Prix in New York en won de derde prijs tijdens de OTR Contest in Wenen. In 
2004 vervolgde ze haar studie aan de Munich Ballet Academy for Performing Arts en 
na haar afstuderen in 2008 trad ze als adspirant toe tot Het Nationale Ballet. Daarna 
werd Naira achtereenvolgens gepromoveerd tot élève (2009), corps de balletdanser 
(2010), coryphée (2012), grand sujet (2014) en in 2022, na het dansen van een rol in 
Toer van Schayks 7e Symfonie, tot tweede soliste.

SUZANNA KAIC - tweede solist
Suzanna Kaic (Charkov, Oekraïne) begon haar balletopleiding op de Balletacademie 
van Charkov en werd op haar zestiende toegelaten op het conservatorium van Wenen.  
Anderhalf jaar later trad ze in dienst van het Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg, 
waar ze eerst tot tweede en vervolgens, in 2007, tot eerste soliste werd benoemd.  
In 2009 trad Suzanna in de rang van grand sujet toe tot Het Nationale Ballet, waar ze 
in 2012 werd bevorderd tot tweede soliste. Suzanna heeft diverse internationale dans- 
prijzen gewonnen, waaronder een eerste prijs tijdens de Serge Lifar International Ballet 
Competition in Kiev en een tweede prijs tijdens de Premio Roma Danza.

FLOOR EIMERS - tweede solist
Floor Eimers (Nijmegen) volgde haar dansopleiding aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag en trad in 2012 als adspirant in dienst van Het Nationale Ballet. In de jaren 
daarna werd ze achtereenvolgens gepromoveerd tot élève, lid van het corps de ballet, 
coryphée, en, in 2017, tot grand sujet. In 2019 werd ze bevorderd tot tweede soliste. 
Floor ontving diverse onderscheidingen, waaronder de Aanmoedigingsprijs van 
Stichting Dansersfonds ’79 in 2015 en de Alexandra Radiusprijs in 2021. Daarnaast 
vermeldde het Britse tijdschrift Dance Europe Floor in oktober 2020 in zijn jaarlijkse 
Critic’s Choice, in de categorie ‘Uitmuntende prestatie door een vrouwelijke danser’.

SALOME LEVERASHVILI - tweede solist
Salome Leverashvili (Tbilisi, Georgië) studeerde aan de Staatsballetschool in Tbilisi, 
waar ze al op haar veertiende haar eerste solo-rol danste. In 2016, haar laatste studie- 
jaar, werd ze op voorspraak van Maia Makhateli, eerste soliste van Het Nationale Ballet, 
aangenomen bij de Junior Company van Het Nationale Ballet. In 2017 trad ze als élève 
toe tot Het Nationale Ballet en in de jaren daarna volgde elk jaar een promotie naar een 
volgende rang. In 2021 werd ze, op 23-jarige leeftijd, bevorderd tot tweede soliste.  
In 2013 won Salome de internationale Solo Tanz-competitie in Berlijn en in 2016 
behaalde ze een gouden medaille tijdens de Rigas Pavasaris-competitie in Riga.

TWEEDE SOLISTEN
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NINA TONOLI - tweede solist
Nina Tonoli (Gent, België) studeerde aan de Koninklijke Balletschool in Antwerpen  
en The Royal Ballet School in Londen. In 2013 werd ze bij het Wiener Staatsballett 
aangenomen als lid van het corps de ballet. Een jaar later al werd ze benoemd tot 
demi-soliste, en in 2016 tot soliste. In 2019 trad ze toe tot Het Nationale Ballet, in  
de rang van tweede soliste. Nina won diverse prijzen, waaronder de tweede prijs en 
de ‘special prize’ tijdens de Chausson d’Or-competitie (2009), de Britse Ballet Asso- 
ciation Award (2011) en, na haar afstuderen aan The Royal Ballet School, een Award 
of Excellence (2013).

JINGJING MAO - tweede solist
De Chinese Jingjing Mao begon op haar negende met haar opleiding Dansacademie 
in Beijing. In 2010 bezocht ze met haar school een gala in Monaco, waar Ted 
Brandsen haar een variatie zag dansen en haar een plek bij Het Nationale Ballet 
aanbood. Sindsdien is Jingjing, tussen 2010 tot 2022, van adspirant bevorderd tot 
tweede soliste, via de rangen van élève, corps de ballet, coryphée en grand sujet. 
Ook won ze meerdere prijzen, waaronder de eerste prijs tijdens de Tao Li Bei Dance 
Competition in Beijing en de excellentieprijs op de Youth America Grand Prix in New 
York.

VICTOR CAIXETA - tweede solist
Victor Caixeta (Uberlândia, Brazilië) studeerde aan de Staatliche Ballettschule Berlin. 
Na zijn afstuderen in 2017 werd hij aangenomen bij het Marijinski Ballet in Sint-Peters- 
burg, waar hij in 2019 werd gepromoveerd tot tweede solist. Sinds maart 2022 danst 
hij in diezelfde rang bij Het Nationale Ballet. Victor heeft diverse prijzen op zijn naam 
staan, waaronder de derde prijs tijdens de dertiende Internationale Balletcompetitie 
van Moskou (2017), de eerste prijs in de categorie Klassieke Dans tijdens de Tanzolymp  
n Berlijn (2017) en de eerste prijs op de European Ballet Grand Prix in Wenen (2017). 
Ook was hij in 2014 en 2015 finalist tijdens de Youth America Grand Prix.

YUANYUAN ZHANG - tweede solist
Yuanyuan Zhang (Shanghai, China) begon haar balletopleiding op haar negende en 
studeerde vanaf haar zestiende aan de Shanghai Theatre Academy. In 2014 werd ze 
aangenomen bij de Junior Company van Het Nationale Ballet. Al een jaar later trad ze 
als élève toe tot Het Nationale Ballet, waar ze vervolgens jaarlijks werd bevorderd: tot 
lid van het corps de ballet (2016), coryphée (2017), grand sujet (2018) en in 2019 tot 
tweede soliste. Yuanyang won een aantal belangrijke prijzen, waaronder goud tijdens 
de Cape Town International Ballet Competition in 2014 en de eerste prijs tijdens de 
Star of East China-competitie, eveneens in 2014.

MARTIN TEN KORTENAAR - tweede solist
Martin ten Kortenaar (Canada) studeerde aan Canada’s National Ballet School in 
Toronto en danste hierna, als élève, bij The National Ballet of Canada. Hij won diverse 
prijzen, waaronder de Peter Dwyer Award (2012), de Glenn Gilmour Award (2012) en 
de Hnatyshyn Developing Artist’s Grant (2013). In 2014 werd hij aangenomen bij de 
Junior Company van Het Nationale Ballet. Het jaar daarna trad hij toe tot het corps de 
ballet van het gezelschap, gevolgd door zijn promotie tot coryphée (2016), grand sujet 
(2017) en tweede solist (2019). In 2016 creëerde Ernst Meisner voor hem en voormalig 
eerste soliste Igone de Jongh het duet Merge. Daarna volgden diverse hoofdrollen.

EDO WIJNEN - tweede solist
Edo Wijnen (Deurne, België) deed op zijn tiende – succesvol – auditie bij de 
Koninklijke Balletschool in Antwerpen. Na zijn opleiding kwam hij in 2010 als 
adspirant in dienst van Het Nationale Ballet, waar hij al snel werd gepromoveerd  
tot lid van het corps de ballet en vervolgens tot coryphée, grand sujet en, in 2015,  
tot tweede solist. Edo heeft een aantal grote prijzen gewonnen, waaronder de Prix  
de Lausanne (2009) en de Youth America Grand Prix (2010). In 2017 werd hij geno- 
mineerd voor de Zwaan voor ‘Meest indrukwekkende dansprestatie’ voor zijn rol 
in Citizen Nowhere van David Dawson. In 2019 won hij de Alexandra Radius Prijs.

TIMOTHY VAN POUCKE - tweede solist
Timothy van Poucke (Woerden) studeerde aan de Nationale Balletacademie. In 2016 
werd hij aangenomen bij de Junior Company van Het Nationale Ballet, waarna hij al 
na een jaar de overstap maakte naar Het Nationale Ballet in de rang van élève. In de 
jaren daarna werd hij jaarlijks gepromoveerd naar een volgende rang. Na zijn op- 
vallende optredens tijdens het in Wubkje Kuindersma’s Echoes of Tomorrow en Hans 
van Manens Sarcasmen bevorderde artistiek directeur Ted Brandsen hem in 2021, 
op 23-jarige leeftijd, tot tweede solist. Timothy ontving in 2017 de aanmoedigingsprijs  
van Stichting Dansersfonds ’79 en in 2018 de Alexandra Radius Prijs.

SHO YAMADA - tweede solist
Sho Yamada (Ibaraki, Japan) studeerde aan de Princess Grace Academy in Monte 
Carlo. In 2017 werd Sho in de Critic’s Choice van het Britse Dance Europe uit- 
geroepen tot een ‘New name to watch’ en in 2019 werd hij door het tijdschrift 
genomineerd in de categorie ‘Outstanding performance by a male dancer’.  
Sho kwam in 2013 in dienst van de Junior Company van Het Nationale Ballet en  
trad een jaar later als élève toe tot Het Nationale Ballet. Hierna werd Sho bevorderd 
tot lid van het corps de ballet, coryphée en, in 2018, tot grand sujet. Na het vertolken 
van diverse solorollen werd hij in 2019 benoemd tot tweede solist.

JARED WRIGHT- tweede solist
Jared Wright (Brisbane, Australië) werd op zijn veertiende toegelaten op The 
Australian Ballet School in Melbourne en danste bij The Australian Ballet en 
Queensland Ballet, voordat hij in 2010 toetrad tot Het Nationale Ballet, als lid van  
het corps de ballet. In 2012 werd hij hier gepromoveerd tot coryphée en in 2013 tot 
grand sujet. Van 2014 tot 2016 was Jared gastdanser bij The Dancers Company, 
waarna hij als tweede solist terugkeerde bij Het Nationale Ballet. In 2020 nomineerde 
het Britse danstijdschrift Dance Europe Jared in zijn Critic’s Choice, in de categorie 
‘Outstanding performance by a male dancer’.
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De Junior Company van Het Nationale Ballet slaat een
brug tussen opleiding en beroepspraktijk en biedt jong
danstalent een uitgelezen kans om zich voor te bereiden
op een professionele carrière.

Trotse hoofdsponsor van
de Junior Company van Het Nationale Ballet
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HET NATIONALE BALLET 

Met 80 dansers − plus 16 dansers van de Junior 
Company − is Het Nationale Ballet het grootste 
dansgezelschap van Nederland. 

Het Nationale Ballet werd achtereenvolgens 
geleid door Sonia Gaskell (1961-1969), Rudi  
van Dantzig en Robert Kaesen (1969-1971),  
Rudi van Dantzig (1971-1991) en Wayne Eagling 
(1991- 2003). Sinds 2003 is Ted Brandsen  
artistiek directeur. 

Het Nationale Ballet heeft een breed repertoire: 
avondvullend klassiek-romantisch ballet, nieuwe 
producties van klassiekers en belangwekkend 
werk uit de twintigste en eenentwintigste eeuw.

TED BRANDSEN
Artistiek directeur Het Nationale Ballet 

Ted Brandsen (Kortenhoef, 1959) was van 1981 
tot 1991 als danser verbonden aan Het Nationale 
Ballet. Hierna richtte hij zich op choreograferen 
en creëerde hij werk voor diverse internationale 
dansgezelschappen en festivals. Als artistiek 
directeur van het West Australian Ballet maakte 
hij onder meer Carmen (2000, Australian Dance 
Award) en Pulcinella (2001). 

In 2002 keerde Brandsen terug naar Het  
Nationale Ballet, in eerste instantie als adjunct 
artistiek directeur, waarna in 2003 de benoeming 
tot artistiek directeur volgde. Sindsdien creëerde 
Brandsen onder meer Body (2004), Stealing 
Time (2006), Raï (2011), Replay (2014), Classical 
Symphony (2020) en de avondvullende produc-
ties Coppelia (2008) en Mata Hari (2016).  

Werk van Brandsen staat op het repertoire van 
veel buitenlandse gezelschappen. Daarnaast is 
hij een veelgevraagd jurylid voor toonaangeven-
de danscompetities. 

In oktober 2019 ontving Brandsen uit handen 
van burgemeester Halsema de Amsterdamprijs 
voor de Kunst in de categorie Bewezen Kwaliteit 
en in juni 2022 werd hij benoemd tot Ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw. 
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Hoofdsponsor van Nationale Opera & Ballet
Houthoff.com

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

HET BALLETORKEST 

Het Balletorkest beweegt de dans. Sinds de 
oprichting in 1965 is het orkest de trotse 
muzikale partner van Het Nationale Ballet en 
Nederlands Dans Theater.  

In iedere voorstelling is het orkest op zoek naar 
inspirerende synergie tussen muziek en dans, om 
zo een betoverende ervaring te bieden voor het 
publiek. Van traditionele balletten tot moderne 
dans, van muziekeducatie tot talentontwikkeling. 
Zo profileert Het Balletorkest – met Matthew 
Rowe als chef-dirigent – zich als hét orkest voor 
de dans in Nederland.  

Naast de voorstellingen met Het Nationale Ballet 
en Nederlands Dans Theater onderhoudt Het 
Balletorkest een lange traditie van innovatieve 
– en prijswinnende – familievoorstellingen. Zo 
werd Creatures, in samenwerking met ISH, 
bekroond met de internationale Young Audiences 
Music Award, en won de voorstelling Hans & 
Grietje, in samenwerking met Orkater, diverse 
Musical Awards. In deze producties spelen de 
musici uit het hoofd, zonder dirigent en in 
kostuums, zodat ze een vanzelfsprekend onder- 
deel vormen van de voorstelling. In maart 2022 
werd deze traditie voortgezet met de voorstelling 
Belle en het Beest. 

MATTHEW ROWE 
Muzikaal leider | Chef-dirigent  
Het Balletorkest 

De Britse dirigent Matthew Rowe (1969) maakte 
in 2004 zijn debuut bij Het Nationale Ballet. 
Daarna keerde hij jaarlijks terug als gastdirigent, 
tot zijn benoeming tot muzikaal leider van het 
gezelschap en chef-dirigent van Het Balletorkest 
in 2013. 

Bij Het Nationale Ballet dirigeerde hij een groot 
aantal producties, waaronder de wereldpremiè-
res van Shen Wei’s Sacre du Printemps, Ted 
Brandsens Mata Hari, David Dawsons Requiem 
en Annabelle Lopez Ochoa’s Frida. Rowe treedt 
ook vaak op met Nederlands Dans Theater en  
is een regelmatig gastdirigent bij diverse ballet-
gezelschappen, zowel in als buiten Europa.

CONCERTMEESTER HEBE MENSINGA OVER DAWSON

“De beleving in het theater vind ik prachtig: het zorgt voor een 
gedeelde, gezonde spanning en geeft het gevoel dat we met zijn 
allen iets moois neerzetten. Je doet het echt voor elkaar en met 
elkaar, zowel met de dansers als ons orkest. Het moment dat je alles 
samen ziet komen blijf ik bijzonder vinden – vooral bij een wereld-
première. Dat feestelijke gevoel, de verantwoordelijkheid die we 
dragen voor de dansers en de geweldige muziek die ik mag spelen, 
maken mijn rol binnen Het Balletorkest nog elke dag speciaal.”



5756

Artistiek  
directeur  
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directeur
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Floor Eimers - The Four Seasons (repetitie)
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Nationale Opera & Ballet biedt dansers en zangers die 
getroffen zijn door de oorlog in Oekraïne zogenaamd 
‘artistiek asiel’. We openen onze deuren om gevluchte 
artiesten op te vangen die in hun eigen land niet meer 
hun kunstvorm kunnen beoefenen. Per 1 april 2022 zijn 
voor zes dansers en zes zangers extra plaatsen gecreëerd 
bovenop de bestaande formatie van onze gezelschappen. 
Deze artiesten krijgen een veilig onderkomen in ons huis 
om te trainen, zich te blijven ontwikkelen en zich op de 
toekomst te richten.  
De kosten om deze artiesten op te vangen komen boven-
op onze lopende begroting. Daarom zijn wij met urgentie 
op zoek zijn naar extra financiële steun om deze gevluchte 
artiesten een volwaardige plek te kunnen bieden in onze 
gezelschappen. We hopen van harte dat u aan dit initiatief 
wilt bijdragen. Zo kunnen deze artiesten hun droom blijven  
waarmaken.

STICHTING NATIONALE OPERA & BALLET FONDS
IBAN NL20 ABNA 0540179523 o.v.v. NO&B helpt vluchtelingen
Kijk op www.operaballet.nl/helptvluchtelingen of neem contact 
via steun@operaballet.nl

NATIONALE OPERA & BALLET 
HELPT GEVLUCHTE ARTIESTEN

WE HEBBEN UW STEUN NODIG!

Scan de QR-code en 
doneer direct!

Victoria Glazunova Kate Myklukha Polina Loshchylina

Maksym Nazarenko
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Zakelijk manager
Heleen ten Heggeler, a.i.
Hoofd Planning en Productie
Lydia Buisman 
Hoofd Kostuumafdeling 
Oliver Haller 
Production administrators 
Sterre Haverkamp
Donald van der Zwan 
Personal assistant van de directeur
Mumtaz Pang Atjok 
Coördinator artistieke logistiek
Wiard Havenaar
Assistenten artistieke staf
Sara de Swaan
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Coördinator externe contacten 
Louise Vine  
Coördinatie tableauzaken en 
assistent Junior Company 
Samira Ouazine

Associate on research &  
development
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Medische Begeleiding
Hoofd Medische Begeleiding 
Rutger Klauwers
Fysiotherapeuten  / 
Manueel fysiotherapeuten 
Maarten Groothuis 
Laura Hillenius 
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Frans Birnie
Sandra Cozijn
Erik Wiggelinkhuizen 
Coördinator Medische Begeleiding
Marleen Grol 
Pilates
Leila Kester

Raad van Toezicht 
Louise Fresco,  
 voorzitter 
Else Bos
Rochdi Darrazi
Bernard Foccroulle
Sadik Harchaoui
Robert Swaak
Tjark Tjin-A-Tsoi
Paul Waarts

Directie 
Algemeen directeur 
Stijn Schoonderwoerd
Directeur Het Nationale Ballet
Ted Brandsen 
Directeur De Nationale Opera
Sophie de Lint
Directeuren Techniek en Productie
Bob Brandsen
Directeur Financiën
Miek de Ruijter

NATIONALE  
OPERA & BALLET
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STEUN  
HET NATIONALE  
BALLET

De Vrienden van Het Nationale Ballet 
dragen bij aan nieuwe producties, 
kostuums, decors en de ontwikkeling 
van dansers, en hebben daarom een 
streepje voor. Zo zijn Vrienden onder 
meer welkom bij  trainingen, master-
classes en balletreizen.  Ook ontvangen 
ze driemaal per jaar een tijdschrift met 
achtergrondinformatie over de  dansers 
en het gezelschap.

Hoe steunt u Het Nationale Ballet?
- Word Vriend voor € 50 per jaar
- Word GezinsVriend voor € 80 per jaar
- Word Gouden Vriend voor € 200 per jaar* 
 en geniet van nog meer voordelen
- Word Geefkringlid vanaf € 1.000 per jaar* 
- Tussen 25 en 40 jaar? Word Young Patron
- Neem Het Nationale Ballet op in uw 
 testament

Meer informatie: 
Nadja van Deursen
T 020 551 8218
E balletvrienden@operaballet.nl
operaballet.nl/steunballet

Stichting Nationale Opera & Ballet Fonds  
rekeningnummer NL20 ABNA 0540179523, 
o.v.v. ‘Donatie Het Nationale Ballet’

* Door belastingvoordeel krijgt u tot meer dan de  
 helft van uw gift terug van de belastingdienst.

HET NATIONALE 
BALLET DANKT

PARTICULIEREN

NATIONALE OPERA & BALLET FONDS
Vrienden en Geefkringleden van Het Natio-
nale Ballet, Patrons en Young Patrons van  
Nationale Opera & Ballet en in het bijzonder 
het Merel Laseur Fonds dat bijdroeg aan de 
kostuums en het toneelbeeld van Legacy 
Variations.

SUBSIDIËNTEN

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

HOOFDSPONSOR  
NATIONALE OPERA & BALLET

ONTDEK DE WERELD 
ACHTER DE SCHERMEN

– 

Word Vriend en beleef ballet
van dichterbij dan ooit!



David Dawson

ENGLISH
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A WORLD PREMIERE AND  
A CELEBRATED WORK BY A  
UNIQUE CHOREOGRAPHER

65

This season, Dutch National Ballet is devoting its second complete programme to David 
Dawson, one of today’s most prominent choreographers. Our ties with David go back a 
long way. He joined Dutch National Ballet as a dancer in 1995, and later took his first steps 
as a choreographer with the company. He held the position of resident choreographer for  
a number of years and has been an Associate Artist with our company since 2015.

In the programme Dawson, we celebrate a long and successful partnership, which was 
also the main source of inspiration for his latest work, Legacy Variations. David created 
this extremely personal piece, to a new composition by Alex Baranowski, especially for 
Dutch National Ballet dancers James Stout, Edo Wijnen and Joseph Massarelli. I am 
therefore delighted to be able to present the world premiere of Legacy Variations in our 
theatre, with special thanks to the Merel Laseur Fund, for making the costumes and stage 
design for Legacy Variations possible.

In Dawson, we are also reviving one of David’s most successful works: The Four Seasons, 
to Max Richter’s reinterpretation of Vivaldi’s composition of the same name. It is wonderful 
to see how new light is shed on this famous piece of music. In the same way, David 
incorporates the classical heritage in his works, thus continually pushing back the frontiers 
of classical ballet.

But apart from pushing back the frontiers of the genre, David also pushes the dancers  
he works with to explore their own physical, artistic and emotional boundaries. His ballets 
require complete devotion from the dancers, demanding them to give their utmost, which 
raises them to new heights. Moreover, David’s works provide an opportunity to display 
the high standard of Dutch National Ballet, as companies have to be top of their league in 
order to show ‘a David Dawson’ to full advantage.

I look forward to sharing with you a world premiere and a celebrated work by this unique 
choreographer, and I hope you enjoy this performance of Dawson.

Ted Brandsen 
Director Dutch National BalletKhayla Fitzpatrick, Daniel Robert Silva, Connie Vowles and Conor Walmsley - The Four Seasons 

(rehearsal)



Floor Eimers and Constantine Allen - The Four Seasons (2021)
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Choreography  
David Dawson  
Music  
Alex Baranowski – 
Legacy Variations* 
Set design  
John Otto  
Costume design  
Yumiko Takeshima  
Lighting design  
Bert Dalhuysen  
Film  
Altin Kaftira  
Repetiteur  
Raphaël Coumes-Marquet  
Assistant to the choreographer 
Sandrine Leroy

World premiere at Dutch National 
Ballet  
8 December 2022,  
Dutch National Opera & Ballet, Amsterdam 

Duration  
circa 25 minutes 

Legacy Variations is dedicated to Ted Brandsen 
and Dutch National Ballet, for all the wonderful 
and creative years shared together. With special 
thanks to Merel Laseur for her constant support 
and love.  

* Music Published by Bright Notion Music Ltd 

Choreography  
David Dawson  
Music  
Max Richter – The Four Seasons, 
recomposition of Antonio Vivaldi’s  
The Four Seasons* 
Violin soloist 
Isabelle van Keulen  
Set design 
Eno Henze  
Costume design 
Yumiko Takeshima  
Lighting design  
Bert Dalhuysen  
Repetiteur 
Raphaël Coumes-Marquet  
Ballet masters  
Charlotte Chapellier, Jozef Varga 

World premiere   
10 March 2018,  
Semperoper Ballett, Dresden  
Premiere at Dutch National Ballet  
15 June 2021,  
Dutch National Opera & Ballet, Amsterdam 

Duration 
circa 48 minutes 

The Four Seasons is a production of the 
Semperoper Dresden. As part of the 
collaboration between the Semperoper Dresden 
and Dutch National Opera & Ballet, the stage 
design for The Four Seasons was produced in 
Dutch National Opera & Ballet’s workshops in 
Amsterdam. 

* Music Published / Licensed by: © Mute Song, 
London / Albersen Verhuur B.V., The Hague

LEGACY 
VARIATIONS
WORLD PREMIERE

THE FOUR 
SEASONS

Musical accompaniment  
Dutch Ballet Orchestra,  
conducted by Koen Kessels
Sets, props, wigs and makeup,  
lighting and sound 
Technical department of Dutch  
National Opera & Ballet 
Production manager  
Anu Viheriäranta  
Stage managers 
Kees Prince
Wolfgang Tietze  
Production supervisor  
Puck Rudolph  
First carpenter   
Jeroen Jaspers  
Lighting managers  
Angela Leuthold
Michel van Reijn  
Lighting supervisor  
Wijnand van der Horst  
Sound engineer  
Eric Nelissen  
Video technician  
Rutger Flierman  
Costume production Legacy Variations 
Martine Douma 
Costume production The Four Seasons  
Costume department of Dutch National 
Ballet, in collaboration with Martine Douma 
and the Semperoper Ballett 
Assistant costume production 
Eddie Grundy  
First dresser 
Andrei Brejs

Introductions (in Dutch)
Jacq. Algra

Total duration
circa one hour and 45 minuten

FOLLOW US
ONLINE 

hetnationaleballet 
denationaleopera
nationaleoperaballet

@nationaleoperaballet

Nationale Opera & Ballet

Nationale Opera & Ballet

@DutchNatBallet 

@DutchNatOpera

Visit our online platform at
operaballet.nl/en/online/95/104 for:

▶ streams (online performances)

▶ in depth articles

▶ behind-the-scenes-videos

▶ online ballet lessons

▶ dance video’s

Facebook

INSTAGRAM

YOUTUBE-SQUARE

linkedin-in

twitter-square

381.611 FOLLOWERS IN TOTAL



Alexandria Marx 
The Four Seasons (rehearsal)



James Stout and  Martin ten Kortenaar - Legacy Variations (rehearsal)
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‘A CELEBRATION OF  
A SHARED LEGACY, BENEATH 
THE MAJESTIC DUTCH SKIES’ 

David Dawson about Legacy Variations

After acclaimed ballets such as A Million Kisses to my Skin, The Grey Area, 
Overture and Citizen Nowhere, David Dawson now presents the world premiere  
of his 18th work for Dutch National Ballet: Legacy Variations. In choreographing 
this ballet for three male dancers, he has written a love letter to the company  
that has been his home for 27 years.

You created Legacy Variations as a homage to Dutch National Ballet. What does 
the company mean to you? 
“All my years and experiences with Dutch National Ballet have made me who I am today, 
and it’s the company that has shaped me – my mind and heart – the most. It’s also the 
company where I took my first steps towards becoming a choreographer; the place where 
I learnt about dance and the dance world, how to work and grow, how to persevere, and 
how to create my own vision. In turn, I’m very proud to be part of the story and develop-
ment of Dutch National Ballet. Through Legacy Variations, I wanted to create a moment  
to celebrate our shared legacy, beneath the majestic Dutch skies that connect us all.”

You created Legacy Variations for three male dancers from Dutch National Ballet. 
Who are these dancers and why did you choose them? 
“I’ve made this new work for three very special Dutch National Ballet dancers: James 
Stout, Edo Wijnen and Joey (Joseph – ed.) Massarelli. I’ve been so lucky to get to know 
these dancers. I’ve worked with them since the day each of them joined the company, and 
since then we’ve discovered a way of working together that’s unique. In this new ballet, we 
reflect on our journey together, on what we’ve learnt and where we’ve arrived.”

What are the specific qualities or characteristics that make these dancers so 
special? 
“James, Edo and Joey are all unique dancers. James is very elegant and stoic, yet sensitive 
in his dancing. He embodies a purity and can be both strong and vulnerable at the same 
time. I see him very much as a heroic artist; a poet, a romantic. Edo has the quicksilver 



James Stout, Joseph Massarelli and Edo Wijnen - Legacy Variations (rehearsal)
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qualities of mercury. He shines so brightly and moves in the most profoundly coordinated 
and musical way. He’s a comet, a star, and he was born to dance. And Joey has an 
abundant energy that appears endless. His dancing is incredibly organic, earthy in tone, 
with a deeply felt understanding of his own strength. He radiates kindness and generosity 
whenever he moves. 
 I hope to be able to show all these qualities within Legacy Variations and to give these 
extraordinary dancers a platform through which they can surpass themselves.”

For this new piece, you’re working with composer Alex Baranowski, who’s created 
a brand-new composition for Legacy Variations. How did this process go? 
“I got to know Alex during the first months of the COVID-19 pandemic, when I approached 
him to ask him if he wanted to make a dance film together. We connected immediately and 
he was wonderful to work with. He has a very distinctive and special musical identity and 
his music is emotional, universal, vast and intimate at the same time; it’s music that speaks 
from the heart. After this initial experience, I wanted to create a larger work together. 
Everything came together very naturally, and Legacy Variations was born. The music  
tells a story of the heart, of a universal human love, of a certain longing and nostalgia.  
It tells of the past and the future, of tears and hope. The score Alex has created for Legacy 
Variations takes you on a journey full of such expansive melodies they make you feel as 
if you could fly.”

The stage design is in the hands of two designers you’ve worked with many times 
before: set designer John Otto and costume designer Yumiko Takeshima. What 
kind of stage design can the audience expect? 
“The stage is designed as a world of transparency that unfolds, revealing itself to us  
piece by piece, moment by moment. John Otto has created a very opaque and romantic 
space that is stark and open, almost empty. I very much wanted to try to connect this  
work to the nature of the Netherlands - most importantly the famous Dutch skies. Our 
trinity of dancers, in dark costumes designed by Yumiko Takeshima, resembles a trinity  
of sentinels; waiting, and watching over us. In addition, Altin Kaftira has created a film  
that plays an important role in the performance, acting almost like a fourth character.”

In the programme Dawson, your new work is presented alongside The Four 
Seasons. How do these two works relate to one another? 
“For the most part, Legacy Variations and The Four Seasons are in direct contrast to 
one another and everything’s in opposition. Whereas one work is about the intimacy of 
a performance, the other is much bolder. I think my new ballet helps us see and discover 
the essence of the individual(s), whereas The Four Seasons shows us the power of the 
many. However, both works are characterised by my dance idiom: how I choose to connect 
the steps and how they’re presented, and how the movement is approached - both 
spatially and emotionally. 
 Legacy Variations was originally intended as a work to be dedicated to Dutch National  
Ballet, in honour of its 60th anniversary, and to our director Ted Brandsen, who has  
supported me so much over the years. But now I believe the programme Dawson as a 

whole celebrates my relationship with the company, and all that we’ve been able to achieve 
together. It’s a huge honour to be able to create this evening together with everyone at 
Dutch National Ballet, and to be part of this very special company.”

Would you like to know more about the  
relationship between David Dawson and 
Dutch National Ballet and the rest of the  
company’s rich history? Scan the code and get  
carried away by stories and archive footage 
from over 60 years of Dutch National Ballet.
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JAMES STOUT:
“Working with David is more of a collaboration than just him teaching us the choreography. 
When we start rehearsing, he comes into the studio with some sort of layout or idea, 
a floor pattern or mood, but he doesn’t have the specific steps yet. He’ll put the music 
on and start moving, and we try to adjust really quickly and to copy his movements. 
Of course, this all happens so fast that we can never replicate him exactly, but actually 
that’s exactly what he wants. He combines our understanding of his movements with the 
movements he creates himself – making sure every movement is organic. It’s really special 
that we’re allowed to give our input to a piece, particularly now, when the three of us know 
David and his work so well. All our ideas and previous experiences come together in 
Legacy Variations; a piece that really reflects the essence of what we do, what we love and 
who we are.”  

JOSEPH MASSARELLI:
“Dance isn’t always about tons of pirouettes or the highest jumps. It’s also about the 
connections you have with your partners on stage. In this new piece, it’s very special for 
me to be dancing alongside James and Edo, because I was already admiring them in 
David’s work as a young new dancer to the company. And now we’re dancing together, 
creating together, and supporting each other throughout the process. The piece really 
draws on the mutual bonds we’ve built up over the years, and which are still evolving.  
This creates a lot of energy, which we need too, as David’s ballets are very physical: they 
have three steps to a beat, compared to others that have just one to a beat. You might 
think you’d have to make your movements smaller to be faster, but his choreography defies 
that law: the bigger we make certain movements, the more we can keep going. It has a 
sort of snowball effect – once you get going, you can’t stop.”

James Stout Joseph Massarelli

EDO WIJNEN:
“Our movement idiom clicked from day one. David’s style really appeals to me. The 
movements I had to ‘unlearn’ for classical ballet are actually encouraged by him. The 
physical demands they make on you mean you get totally immersed in them. You have 
to be so focused that you reach a point where you let go of everything outside the 
choreography and all you can do is abandon yourself to the movement and the moment. 
What I then show on stage is so pure: at that moment all the audience sees is who I really 
am. This also happens in David’s new piece, in which we look back on all the great times 
David, James, Joey (Joseph, ed.) and I have had together in various combinations. The 
rehearsals for this piece have made me really want to go in to work every day, even though 
I feel like I’m always at home in David’s style.”

YUMIKO TAKESHIMA:
“It was actually David who discovered the costume designer in me. In our days with Dutch 
National Ballet, we often danced together, and when David started choreographing and  
I was making my own dancewear, he asked whether I’d like to design the costumes for his 
piece. I wasn’t sure I could do that, but I was so honoured by his question that I had a stab 
at it. And the rest is history. Because we know each other so well, and because David gives 
me lots of inspiration through movements and impressions of the atmosphere, I soon get 
an idea of what he wants. We always keep the costumes simple, however, as dance is all 
about the dancing and the costumes mustn’t distract from that. The costume designs for 
Legacy Variations are minimalist as well, but they do have a touch of orange, as the piece 
is a celebration of ‘Dutch’ National Ballet. I can’t wait to see it all come together – the 
choreography, dancers, music, scenery, lighting and costumes. It gives me goose pimples 
every time.”

Edo Wijnen Yumiko Takeshima

ARTISTS ABOUT THEIR 
COLLABORATION WITH  

DAVID DAWSON 

 
 

During his career as a choreographer, David Dawson has built a diverse team  
of artists around him. Dancers James Stout, Edo Wijnen and Joseph Massarelli 
– for whom he created his latest work Legacy Variations – and costume designer 
Yumiko Takeshimo tell about their close collaboration with Dawson. 
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Set designer John Otto only needed to see one ‘David Dawson’ to decide that he 
wanted to work with this choreographer. Twenty years later, this collaboration is 
still just as special, and each creative process brings the two artists even closer 
together. “It’s a question of teaming up to search, break down and rebuild. My 
design is an interaction between us.”

His love of opera and ballet was kindled at an early age, and John Otto (New Zealand) 
still remembers his first performance well. “When Scarpia gets stabbed by the dagger in 
Act 2 of the opera Tosca, it makes a big impression on a ten-year-old boy!” At home, he 
liked to create his own performances, in a real puppet theatre. But soon he became more 
interested in the backdrops than in the puppets themselves. Later, during his set design 
studies at the Motley School, in London, it was confirmed that this interest was not just a 
childish whim, but that he did indeed want to make a living out of these ‘backdrops’. 

Discovery
Following his studies, Otto got his first official commission from the Nederlandse Opera 
(now: Dutch National Opera), in Amsterdam – the city where he eventually saw a work 
by David Dawson for the first time. “I was amazed by the ballet. It was different to the 
other ballets I’d seen. It was beautiful and had some very interesting aspects. Although it 
appeared simple, it was very powerful at the same time. I thought these strong dynamics 
were very special and I asked David if he’d like to work together some time. Then we 
discovered that we understood each other really well, and that’s still the case today.”

Embraced
For a time, Otto designed sets for both opera and ballet, but nowadays he concentrates 
on ballet commissions. “Even though they’re probably more difficult. It’s an unusual way 
of working, because you have to leave as much space as possible for the dancers. They 
have to stand out, and not be swallowed up by the scenery. You can’t just put something in 
between them that breaks the tension.” When he’s working with David, he also has to take 

‘EMBRACED, NOT CONFINED’
Interview with set designer John Otto

account of another specific requirement. “David wants the dancers to be embraced, but 
he wants them to be able to breathe. So I have to play with the space in a different way, so 
that the sets surround the dancers while not confining them.”

Creative process
In order to create such a design, Otto and Dawson go through different stages together. 
“Usually, he stimulates my imagination with ideas, following which I build various models. 
Then we sit down together, pull apart all the components, rebuild them, shift them around 
and create a new model. I also deliberately put small figures in it, which David moves 
through the model to look at the dynamics and the distance from the scenery.” And yet… 
“…we often return to the first idea, which turns out to capture the essence best after all.”

However, all those ideas are not in vain. “Colour or black and white? Very big or actually 
quite small? A grey wall or a reflective floor? The development of inventive ideas is 
what makes the creative process so inspiring. The set should be a representation of the 
atmosphere created on stage – dance needs a sort of background. It’s all about conveying 
a certain feeling. For this piece, for instance, we eventually switched from colour to grey, 
and that makes quite a difference.”

Airy sets
“Legacy Variations is an exceptional piece, as David is working with three dancers who 
are very special to him, and it’s also a celebration of Dutch National Ballet. So we wanted 
to create something that’s inspired by the Dutch skies – which is now expressed as a sort 
of open space – but with a familiar, romantic atmosphere. The music has long lines and 
everything’s really stretched out, so I wanted to reflect that aspect in the sets. In addition, 
there are three light strips referring to the three dancers, which move up and down and 
together form the view of the skies. But this projection won’t be too over the top, because 
it mustn’t steal the show! So the light strips will move very slowly and not bounce up and 
down.”

Blending together
And finally, everything has to come together. “The choreography, the dancers, the sets, 
the costumes and the lighting; they all have to form a unity. You should get the feeling that 
all the elements work well together. On the other hand, it shouldn’t look like a chocolate 
box. It doesn’t need to be too neat or too sweet. It’s a personal work, with a major role 
for the relationships between people, but it’s also strong and stormy. Majestic. If that is 
conveyed – in unison – then something wonderful is created.”

Lune Visser



Yuanyuan Zhang and Martin ten Kortenaar 
The Four Seasons (rehearsal)



Joseph Massarelli, Alexandria Marx and Sem Sjouke
The Four Seasons (2021)
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Twenty-seven years have passed since the British dancer 
David Dawson joined Dutch National Ballet. Soon after 
joining, he started choreographing as well, and nowadays 
his ballets are danced all over the world. For The Four 
Seasons – a co-production with the Semperoper Ballett  
in Dresden – he drew inspiration from Max Richter’s 
atmospheric re-composition of Vivaldi’s The Four Seasons 
and poems by Nayyirah Waheed. 

The result is an abstract ballet for sixteen dancers about 
the life of mankind and nature. In this work, created in 
thirteen sections, Dawson uses the four seasons as a 
metaphor for the awakening, flourishing, decaying and 
finally the ending of life – after which the cycle of the 
seasons, and thus the cycle of existence, starts again from 
the beginning. 

Dawson says, “During the rehearsal process, I often used 
images from nature. We humans are part of nature. No 
matter how often we claim otherwise, build an artificial 
shell around us or make rules to control nature, nature will 
always win – nature is bigger than us.”

THE FOUR 
SEASONS 
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Isabelle van Keulen

Just as in the premiere series of David Dawson’s The Four Seasons in 2021, this 
time the solo part in Max Richter’s music of the same name will once again be 
performed by renowned violinist Isabelle van Keulen. After playing Vivaldi’s 
original composition and the totally different versions by Astor Piazzolla and  
Philip Glass, Richter’s recomposition of Vivaldi’s score is Van Keulen’s fourth  
‘four seasons’ composition. And however much she likes the other pieces, she 
thinks this one is probably the most exciting. “Richter is continually misleading 
you. Just when you get nicely into it, he changes tack again completely.”

She was nineteen when she first played Antonio Vivaldi’s The Four Seasons, at an open-
air concert on Dam Square, in Amsterdam, with the Combattimento Consort, conducted 
by Jan Willem de Vriend. “I’m afraid it wasn’t my finest performance”, says Isabelle van 
Keulen. “We were plagued by mosquitos, there was a lot of noise from the spectators and 
from the trams, and scores were continually blowing away. But for me, it was a concert to 
remember. I’d just started my studies with Sandor Vegh at the Mozarteum in Salzburg.  
Up to then, I’d been used to playing all my concert pieces for my teacher – ten, fifty or  
a hundred times. It was always checked and coached down to the last detail. But when  
I asked Vegh to work with me on The Four Seasons, he said immediately, ‘Are you crazy? 
You don’t need to play that piece in my lessons. I’m sure you can rehearse that for yourself.’ 
For me, that was a real eye-opener. It felt so fantastic that someone said I could do it 
myself and had such confidence in me.”

Musical innovator
Nowadays, Vivaldi’s The Four Seasons doesn’t cross her path so often any more – “after 
all, I’m not a Baroque specialist” – but that doesn’t detract from her admiration for the 
composition. Today, the popular, widely known piece is often maligned and labelled as 
‘muzak for the middle classes’; something she thinks is totally unjustified. “Of course you 
have to look at the times in which it was written. All things considered you could even say 
it was the first film music ever. Everything is so expressively composed and given such 

‘LIKE PULLING A SQUARE 
INTO A DIAMOND SHAPE’ 

Interview with Isabelle van Keulen
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specific references: from the cuckoo you hear and the snores of the drunken men to the 
cracking of the ice. There’s an idea behind everything. In that respect, Vivaldi was a real 
innovator, and for that reason he deserves nothing but the greatest respect for his The 
Four Seasons.”

A whole different world
If she gets the chance, she still thinks it’s ‘terrific’ to play Vivaldi’s original version, but 
is even happier to play the other three ‘four seasons’ compositions that are now on her 
repertoire. “It started with Piazzolla’s Las cuatro estaciones porteñas. Like the ‘four 
seasons’ by Glass, this piece has nothing to do with Vivaldi or cracking ice. You hear four 
tangos inspired by the seasons in Buenos Aires. Piazzolla is a whole different world for me, 
in any case; a world that goes very deep and in which you can put all your emotion, unlike 
the field of classical music. I love the raw character of his music and the enormous freedom 
he gives you as a musician. Freedom is anyway something I’m always in search of, and what 
could be better that a composer who’s in fact saying, ‘Improvise your heart out’?”
 In Philip Glass’ The American Four Seasons, she says that the whole idea of musical 
expression of the four seasons is far removed. “It’s just four beautiful paintings, in Glass’ 
very personal, minimal idiom. But it’s probably the most difficult of the four versions of 
‘four seasons’. Technically speaking, it’s an incredibly hard piece and everything has to 
be absolutely perfect. If the least little thing goes wrong, sounds off key or scrapes, then 
it really detracts from this piece, whereas it doesn’t hurt Piazzolla at all, or Vivaldi either 
for that matter. Moreover, Glass’ four seasons flow into one another without the slightest 
pause for breath. The piece lasts over forty minutes and you have to maintain  
the suspense throughout.”

Daring and brazen
The nice thing about Max Richter’s The Four Seasons, says Van Keulen, is that it combines 
the qualities of the other three compositions, as it were. “Whereas Glass’ seasons form 
a rounded whole, Vivaldi’s original is a bit ‘hairier’ and Piazzolla’s version, as I said, has a 
certain roughness, almost coarseness. And Richter manages to bring all these elements 
together in a fantastic mix.”
 It was Dutch National Ballet that invited her, at the end of 2019, to play Richter’s 
recomposition for the first time in the spring of 2020, for the premiere series of David 
Dawson’s ballet of the same name (which had to be postponed twice due to the corona 
restrictions). “I’d heard the music once before, and it gave me a real wow feeling. So when 
the invitation came, I immediately thought, ‘Yes, I definitely want to do that. That’s right up 
my street’.”
 She calls Richter’s composition ‘quite daring and pretty brazen’. “There’s no copyright 
on Vivaldi’s music any more, but if there had been I think this might have been a dubious 
case. Someone could easily have accused him of plagiarism. But personally, I think that’s 
nonsense. I think it’s wonderful what Richter has done. He’s used existing material and 
given his own personal take on it in an extremely smart way. It’s Vivaldi with a twist. As a 
musician and as a listener, you’re continually misled. Some parts are identical to Vivaldi, 
but the difference in tempo means they’re completely transformed. It’s as if you’re pulling 

a square into a diamond shape. Vivaldi often remains recognisable, but just when you get 
nicely into it, Richter changes tack again completely, or you suddenly have one beat more 
or one beat less. And that’s precisely what makes this piece such fun. It’s continually hop 
step, hop step. Richter keeps on surprising you.”

Extremely slow
She has since performed Richter’s composition in a concertante version as well, with 
her own chamber orchestra in Neuss, in Germany. “It was once even in a programme 
alongside The American Four Seasons by Glass. That was fantastic and exciting, because 
the two pieces are poles apart, as it were. Whereas you can really have fun listening to 
Richter, you need full attention and concentration for listening to Glass.”
 There’s a big difference between a concert and a ballet performance, she says. “For a 
ballet performance, of course, I have to adapt to the choreography. Although that’s often 
restricted to playing just that bit faster or slower, there’s a section of Richter’s composition 
– in the winter movement – where I have to play extremely slowly, because I have to wait 
for all the pirouettes and other impressive things the dancers are doing. We rehearsed that 
at length in the studio prior to the previous series of performances, so that – unlike during 
the real performance, where I have my head turned to the auditorium – I could see exactly 
what they needed that time for. When I watch dance, the thing I find strange as a musician 

Joseph Massarelli, Alexandria Marx and Sem Sjouke - The Four Seasons (2021)
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AS IF YOU SEE ALL TYPES OF WEATHER RACING ACROSS THE SKIES
−
“It’s as if composer Max Richter hangs alternating weights on The Four Seasons,  
in his adaptation of the widely known composition by Antonio Vivaldi. In the inter- 
pretation by the Dutch Ballet Orchestra, with a furious and fiery Isabelle van Keulen 
as the guest solo violinist, the familiar Vivaldi themes have dark, sometimes ominous 
undertones, usually from other string players and occasionally from taped electronics. 
Together, that has a powerful effect. This performance conducted by Marzio Conti 
sounds as if you see all types of weather racing across the skies.” 

de Volkskrant, June 2021

is that not everything the dancers do is necessarily on the beat. They do a jump and the 
note I play has to come just as they’re hanging in mid-air, for example, or just as they land 
on a shoulder. That’s something I’ve had to learn, in consultation with the dancers, the 
conductor and – in the case of The Four Seasons – also with the choreographer David 
Dawson. But this time, Dawson’s ballet will probably be performed by a new cast of 
dancers, in part, so that requires new rehearsals as well. And I feel a huge responsibility, 
because those boys and girls of Dutch National Ballet are doing top-class sport, whereas 
I” – she says laconically – “just have to play.”

Great luxury
She says that appearing with Dutch National Ballet and the Dutch Ballet Orchestra gives 
her the opportunity to perform particular compositions for an audience very often in quick 
succession. “That’s a great luxury for me. It means you really get a piece into your fingers.”
Van Keulen – who lives alternately just outside London, in Hannover and in Lucerne – is 
looking forward to spending a few weeks in Amsterdam again. The Dutch Ballet Orchestra 
is now ‘familiar territory’ to her. “I know many of the musicians, some still from my student 
days. The orchestra also worked for two seasons on the television series Maestro (for 
which Van Keulen is a jury member – ed.), and I worked previously with the orchestra on 
Igor Stravinsky’s Violin Concerto, accompanying George Balanchine’s ballet of the same 
name, for two performance series by Dutch National Ballet. During the second series, my 
mother passed away, which strengthened the bond between me and the orchestra even 
further. That bond is very precious to me.”
 So, she says, it’s extra nice that this time she can share a more cheerful experience with 
the orchestra. “On the last performance day of Dawson, I’m celebrating my birthday. It’s 
wonderful to spend a day like that as part of a team again.”

Astrid van Leeuwen

ARTISTIC TEAM
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ALEX BARANOWSKI 
Composer Legacy Variations

Alex Baranowski is an award winning composer 
based in London. Nominated for a Tony Award  
on Broadway, his full length ballet for Northern 
Ballet / Sadler’s Wells (UK) Nineteen Eighty-Four 
won the South Bank Award for Dance. His music 
has been performed at the Royal Opera House, 
Royal National Theatre and Young and Old Vic 
Theatre in London, and at the Royal Shakespeare 
Company, as well as on London’s West End and 
on/off Broadway in New York. 

For film and television, Baranowski’s work inclu-
des Rain Dogs (BBC/HBO), A Gaza Weekend 
(Film 4) and True Things (The Bureau) among 
others. Furthermore, he has collaborated with 
multi Grammy winning artist Labrinth, Mercury 
Prize winning The xx alongside the BBC Philhar-
monic Orchestra as well as the bands Jungle, 
Clean Bandit, Underworld and virtuoso violinists 
Angele Dubeau and Daniel Hope. 

Baranowski’s previous collaboration with David 
Dawson includes contributing to his 7 Portraits 
of Solitude project during the 2020 COVID-19 
lockdown. He was recently nominated as 
‘Breakthrough Composer of the Year’ by the 
International Film Music Critics Association, and 
is presently working on his first album.
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British choreographer David Dawson (1972,  
London, United Kingdom) is one of today’s lead-
ing ballet choreographers. His creations shed 
new light on the classical ballet technique and 
have been praised by critics and audiences 
worldwide. Dawson was a dancer with Dutch 
National Ballet from 1995 to 2000 and was resi-
dent choreographer with the company from 2004 
to 2006. Since 2015, he has returned to the com-
pany as Associate Artist, a position he has also 
held since 2020 with the Semperoper Ballett in 
Dresden. Previously, from 2007 to 2012, he had 
been resident choreographer with both the  
Semperoper Ballett and Ballet Vlaanderen in 
Antwerp.

Dawson’s ballets have been performed in more 
than 25 countries and have been added to the 
repertoire of more than 30 leading companies all 
over Europe and in America, Asia and Oceania, 
including The Royal Ballet and English National 
Ballet in London, Staatsballett Berlin, Wiener 
Staatsballett, Teatro alla Scala in Milan, San 
Francisco Ballet, The National Ballet of Canada 
and The National Ballet of Japan. Dawson was 
the first British choreographer to create a work 
for the legendary Mariinsky Ballet in St Peters-
burg, Reverence, for which he received the  
highest Russian theatre award, the Golden Mask 
Award. In 2000, Dawson created his first large-
scale work for Dutch National Ballet: A Million 
Kisses to My Skin. This was followed by a great 
many works for the company, which often 
received major nominations and awards. 

For instance, for The Grey Area (2002) he was 
nominated for the British Critics’ Circle National 
Dance Award. He also received nominations for 
the ‘Zwaan’ award for Most Impressive Dance 
Production for 00:00 (2004) and Overture (2013). 
For The Gentle Chapters (2006), Dawson was 
presented with both the Benois de la Danse 
Award and the Choo San Goh Award. 

Recent creations by Dawson for Dutch National 
Ballet are the full-length Tristan + Isolde (2018) 
and Requiem (2019). In 2021, his work  
Metamorphosis had its online world premiere. 
Furthermore, the Dutch premiere of Dawson’s  
The Four Seasons, for which he was nominated 
for the Saxon Dance Prize, took place as part of 
the Holland Festival 2021. In 2010, Dawson was 
also nominated for the British Critics’ Circle 
National Dance Award and the Benois de la 
Dance Award for Faun(e), which he created for 
English National Ballet. Besides Tristan + Isolde, 
his full-length works also include contemporary 
interpretations of Swan Lake (Scottish Ballet) 
and Giselle (Semperoper Ballett). His latest crea-
tion is the full-length ballet Romeo and Juliet, 
which premiered at the Semperoper Ballett in 
Dresden in November 2022. 

Dawson has been a jury member of the Prix 
Benois de la Danse in Moscow and the Dance 
Open International Ballet Festival in St Peters-
burg. In 2019, he was given the honorary title of 
Artistic Patron of Junior Ballet Antwerp and that 
of Choreographer Laureate with the European 
School of Ballet in Amsterdam.

DAVID DAWSON
Choreographer

After studying industrial design, John Otto (New 
Zealand), became design assistant to the New 
Zealand Opera and Ballet Companies and the 
Australian Opera at the Sydney Opera House.
Awarded a scholarship to study in London at the 
Motley Theatre Design Course under Margaret 
Harris, he made his design debut with Darius 
Milhaud’s Les Malheurs d’Orphée for the 
Netherlands Opera in Amsterdam.

He has since designed for the Maggio Musicale 
Florence, Theater Wielki Warsaw, Vancouver 
Opera, Athens Festival, Holland Festival, 
Wexford Festival, Aldeburgh Festival, Staatsoper 
Hannover, Semperoper Dresden, Crucible 
Theatre Sheffield, Sadler’s Wells and Lyric 
Hammersmith London, the Almeida Theatre 
Islington, Dutch National Ballet, Scapino Ballet 
Rotterdam, Nationale Reisopera, the theatre 
company Le Rideau de Bruxelles and the Royal 
Ballet of Flanders Antwerp, among others.

Previous designs for David Dawson include 
The Disappeared, The World According to 
Us, Sweet Spell of Oblivion, The Third Light, 
dancingmadlybackwards, Empire Noir and 
Swan Lake. Otto also created the set design 
for Dawson's Anima Animus for San Francisco 
Ballet, which will soon be performed at Teatro 
alla Scala in Milan and by The National Ballet  
of Canda in Toronto and New York.

JOHN OTTO
Stage design Legacy Variations
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Max Richter works as a composer, pianist, and 
producer. Richter’s work encompasses solo 
albums, ballets, concert hall performances, film 
and television series, video art installations and 
theatre works. Richter received classical training 
at Edinburgh University and the Royal Academy 
of Music, London, and completed his studies 
with composer Luciano Berio in Florence.

Richter’s SLEEP, his eight-and-a-half-hour 
concert work, has been broadcast and 
performed worldwide, including at the Sydney 
Opera House, Berlin’s Kraftwerk, Amsterdam’s 
Concertgebouw, the Philharmonie de Paris, 
and at the Barbican, London. In 2012 Richter 
‘recomposed’ the infamous Vivaldi’s Four 
Seasons, winning him the prestigious ECHO 
Classic Award, and an established place 
in the classical charts. His latest recorded 
project, The New Four Seasons, was released 
in 2022 marking ten years of his Vivaldi 
Recomposed project, re-recording the piece  
with period instruments.

In recent years Richter’s music has become a 
mainstay for many of the world’s leading ballet 
companies, including The Mariinsky Ballet, La 
Scala Milan, The Joffrey Ballet, New York City 
Ballet, The Paris Opera Ballet, American Ballet 
Theatre, Semper Oper, and Nederlands Dans 
Theater.

MAX RICHTER
Composer The Four Seasons

Van Keulen performs frequently as a soloist – on 
both violin and viola – with renowned orchestras 
such as the Royal Concertgebouw Orchestra,  
the Berlin Philharmonic, NHK Tokyo, Netherlands 
Philharmonic Orchestra and conductors such as 
Riccardo Chailly and Valery Gergiev. She also 
performs chamber music in a wide variety of 
combinations and is able to perform as a play/
direct, a conducting soloist, as well.

In addition to the standard violin and viola con-
certos, her repertoire includes works by Henri 
Dutilleux, John Adams, Sofia Gubaidulina, Lera 
Auerbach, and Erkki-Sven Tüür’s Violin Concerto, 
which was written especially for Van Keulen.  
In 2011, she founded the Isabelle van Keulen 
Ensemble, a successful quartet that allowed her 
to revive Astor Piazzollas music of the Tango 
Nuevo.

In her hometown Delft, from 1997 until 2006,  
Van Keulen was founder and artistic director of 
the International Chamber Music Festival. Since 
the 2017-2018 season she is involved in a similar 
position as artist-in-residence and artistic director  
of the Deutsche Kammerakademie Neuss. Since 
2012 Van Keulen has also been assigned as a 
professor for violin, viola and chamber music at 
the Lucerne University of Applied Sciences and 
Arts.

ISABELLE VAN KEULEN
Violinist The Four Seasons

Born in Asahikawa, Japan, Yumiko Takeshima 
began dancing at the age of four. At the age of  
14 she left home to study at the San Francisco 
Ballet School.

After, Takeshima danced as a soloist with 
Universal Ballet (Seoul, South Korea), Alberta 
Ballet (Calgary, Canada) and Feld Ballet (New 
York City, United States). In 1993, she moved 
from New York City to Amsterdam to join Dutch 
National Ballet, where she danced as a principle 
dancer. Here she developed her passion for 
designing dancewear and costumes, which 
started with sewing here own dancewear, 
culminating in the launch of her own ‘YUMIKO’ 
brand for dancewear.

In addition, Takeshima has designed costumes 
for numerous choreographers, most notably 
David Dawson and William Forsythe. She has 
been praised in the press not only as a dancer, 
but also for designing some of the most elegant, 
yet simple dance costumes in the European 
dance world.

Yumiko Takeshima ended her dance career as 
a principle dancer with the Semperoper Ballett 
in Germany in 2014. She currently continues to 
devote her time to her YUMIKO business and her 
costume design projects.

YUMIKO TAKESHIMA
Costume design Legacy Variations and 
The Four Seasons

ENO HENZE
Stage design The Four Seasons

Eno Henze is a director, set designer and entre-
preneur. After finishing various media art studies 
in Germany, he focused on the potential beauty 
that can arise from the combination of ‘man’ and 
‘machine’: in his artistic work, he investigates  
the relationship between technology and human 
existence. Using theoretical concepts, techno-
logical possibilities and computer-based calcu-
lation methods, Henze creates art and spaces 
that are both human and machine-based. 

Since 2010, he regularly creates stage designs 
for David Dawson, based on these same 
concepts. 

Henze also designs and directs mixed reality 
experiences for live audiences with his company 
NSYNK, and in 2020 he cofounded HYPER-
BOWL, Europe’s leading virtual production 
house which is at the forefront of filmmaking  
with real-time technologies.
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Lighting designer Bert Dalhuysen studied at the 
Academy of Photography and Photo Technology 
in The Hague. After graduating in 1978, he 
worked as a freelance photographer and lighting 
designer. He was appointed executive director  
of Arinde Visual Design studios in Amsterdam  
in 1982 and joined the lighting team of Dutch 
National Opera & Ballet in 1986, where he was 
appointed deputy head in 2001. Until 2020,  
Dalhuysen was lighting supervisor and lighting 
designer with Dutch National Ballet and other 
Dutch and international companies. He currently 
works as a freelance lighting and multimedia 
designer for ballet, opera and theatre. 

Dalhuysen regularly works with choreographer 
David Dawson, and with designer Eno Henze,  
set designer John Otto and costume designer 
Yumiko Takeshima.

BERT DALHUYSEN
Lighting design Legacy Variations and  
The Four Seasons

Koen Kessels is artistic director of HERMES- 
ensemble and music director of the Birmingham 
Royal Ballet and The Royal Ballet in London. 
Since 2005, he is also guest conductor of l’Opéra 
national de Paris. He has collaborated with com-
posers such as Steve Reich, Wim Henderickx, 
Kaija Saariaho, Joby Talbot, George Benjamin, 
Max Richter, Mark-Antony Turnage and Annelies 
van Parys. 

Besides the major operas of Mozart, Verdi and 
Puccini, his opera repertory includes contempo-
rary music theatre performances in theatres all 
over the world. 

Kessels is president of the artistic staff of the 
Royal Conservatory of Antwerp, artistic director 
of Inspiratum and honorary professor at the  
University of Birmingham, Faculty of Music.

KOEN KESSELS
Conductor

First violin
Hebe Mensinga,
 concertmaster
Kotaro Ishikawa
Suzanne Huynen
Margot Kolodziej
Majda Varga-Beijer 
Catharina Ungvari
Tinta Schmidt von Altenstadt
Bert van den Hoek
Jan Eelco Prins
Mirjam Michel
Robert Cekov
Inge Jongerman

Second violin
Radka Dijkstra-Dohnalová
Lev Adamov
Willy Ebbens
Christiane Belt
Michiel Commandeur
Thirza van Driel
Marina Meerson
Irene Nas
Rossi Ovtcharova
Francesco Vulcano

Viola
Naomi Petersm
Maria Ferschtman
Joël Waterman
Örzse Adam
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Edo Wijnen - Legacy Variations (rehearsal)
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Khayla Fitzpatrick - The Four Seasons (rehearsal)



PRINCIPAL DANCERS
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MAIA MAKHATELI - Principal dancer 
Maia Makhateli (Tbilisi, Georgia) started her dance training at the Choreographic 
Institute of Chabukiani in her place of birth and continued her studies at the San 
Valley Ballet School in Idaho, after which she danced with Colorado Ballet for four 
years. In 2006, she made the move to Birmingham Royal Ballet in 2006 and in 2007, 
she was accepted at Dutch National Ballet as a grand sujet in 2007, where she 
was promoted to soloist in 2009 and one year later to principal dancer. Maia is an 
internationally sought-after guest principal and has won several awards, including 
the Dancer of the Year Award of the leading dance magazine Dance Europe in 2020.

QIAN LIU - Principal dancer
Qian Liu (Henan, China) studied at the Liaoning Ballet Dance School in Shenyang. 
She has won several major awards, including first prizes at various important dance 
competitions in Aisia. The leading dance magazine Dance Europe included her in 
its Critics’ Choice of 2019, in the category ‘Outstanding performance by a female 
dancer’. In October 2020, the magazine nominated her for its Dancer of the Year 
Award. Qian started her career with Dutch National Ballet in 2012 as a member of 
the corps de ballet. One year later, she was first promoted to coryphée and later in 
the year to soloist. In 2016, she was promoted to principal dancer.

RIHO SAKAMOTO - Principal dancer
Riho Sakamoto (Osaka, Japan) started amateur ballet classes at the age of four. 
After a few years of classes in Japan, Riho moved to Washington DC at the age of 
ten to continue her training at the Kirov Academy of Ballet. In 2010, she won the gold 
medal at the finals of the Youth America Grand Prix in New York and in 2014, Riho 
was admitted to Dutch National Ballet’s Junior Company. Just one year later, she 
joined Dutch National Ballet, in the rank of élève. After that she was promoted every 
year, becoming a principal in 2021 after her debut as Clara in The Nutcracker and the 
Mouse King.

ANNA OL - Principal dancer
Anna Ol (Krasnoyarsk, Russia) joined Dutch National Ballet as a principal in 2015. 
She began her ballet training in Krasnoyarsk at the age of ten and joined the Siberian 
State Ballet in 2003, where she immediately made her debut as Aurora in The 
Sleeping Beauty. Since then, she has danced with various companies, including  
the State Opera of Tatarstan, the Mikhailovsky Theatre in St. Petersburg and the 
Stanislavsky and Nemirovich-Dantshenko Academic Music Theatre in Moscow.  
She has also performed at various international ballet galas as a guest soloist.  
In 2018, Anna was named ‘Best dancer of the year’ in the British Critics’ Choice. 

OLGA SMIRNOVA - Principal dancer
Olga Smirnova trained at the Vaganova Academy in her hometown: St. Petersburg.  
In 2011, immediately after her graduation, she joined the Bolshoi Ballet, in the rank of 
soloist and was promoted to the rank of prima ballerina in 2016. Olga has guested 
with ballet companies across the globe and has received numerous important dance 
awards, including the Dancer of the Year Award from Positano Premia la Danza – 
Léonide Massine in Italy in 2014 and the Benois de la Danse award in the category 
Best Female Dancer in 2013. In 2022, Olga left the Bolshoi Ballet to join Dutch 
National Ballet. Last month, Dance Europe named her 'Dancer of the Year'.
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JESSICA XUAN- Principal dancer 
The Chinese dancer Jessica Xuan (Beijing) trained at Canada’s National Ballet School 
in Toronto and at the Dutch National Ballet Academy in Amsterdam. In 2013, she was 
part of the first generation of Dutch National Ballet’s Junior Company. In 2014, she 
joined Dutch National Ballet in the rank of élève, becoming a member of the corps de 
ballet one year later. She was promoted to coryphée in 2016, to grand sujet in 2018 
and to soloist in 2019. In 2020, immediately following her first performance of the title 
role in Giselle, Ted Brandsen promoted her to the rank of principal dancer. Jessica won 
the famous International Ballet Competition in Varna, Bulgaria, in 2018.

ANNA TSYGANKOVA - Principal dancer
Anna Tsygankova (Novosibirsk, Russia) trained at the ballet academy in Novosibirsk 
and the Académie de Danse Classique Princesse Grace in Monte Carlo. Before coming 
to the Netherlands in 2007, she had been a soloist with the Bolshoi Ballet in Moscow, 
the Hungarian National Ballet and the Vienna State Opera Ballet. Anna is in great 
demand as a guest principal at dance galas abroad, and has won a great many prizes. 
In 2017, the British dance magazine Dance Europe named her ‘Dancer of the year’ and 
in 2019 and 2020 she was mentioned again in the magazine’s annual Critics’ Choice, 
this time in the category ‘Outstanding performance by a female dancer’.

YOUNG GYU CHOI - Principal dancer
The South Korean dancer Young Gyu Choi joined Dutch National Ballet in 2011 as 
a corps de ballet dancer. In 2013, he was first promoted to coryphée and later on to 
soloist. In 2016, after his debut as the prince in The Nutcracker and the Mouse King, 
he was promoted to principal dancer. Young studied at the National Institute for 
the Gifted in Arts and the Sun Hwa Arts School in Korea and the Tanz Akademie in 
Zurich. He has received an impressive number of awards such as the Swan for 'Most 
impressive dance performance' for his role in Toer van Schayk's 7th Symphony. 

CONSTANTINE ALLEN - Principal dancer 
Constantine Allen (Indianapolis, USA) studied at the Pacific Ballet Academy in Honolulu  
and at Ballet Hawaii. In 2007, he won the bronze medal at the Youth American Grand 
Prix finals in New York and a scholarship to study at the Kirov Ballet Academy in 
Washington. In 2010, he continued his studies at the John Cranko Schule in Stuttgart. 
In 2012 he joined the corps the ballet of the Stuttgart Ballet, where he was promoted 
to soloist six months later and to principal dancer in 2014. In 2017, he switched to 
Les Grands Ballets des Canadiens and in 2018 he joined Dutch National Ballet as a 
principal dancer, where he dances all leading roles in the repertoire.

JAKOB FEYFERLIK - Principal dancer
After appearances as a guest principal – at the annual gala and in the role of the prince 
in The Nutcracker and the Mouse King – Jakob Feyferlik (Vienna, Austria) joined 
Dutch National Ballet as a principal dancer in 2020. Jakob trained as a dancer at the 
ballet department of the Vienna Conservatory and at the ballet school of the Wiener 
Staatsoper. In 2013, he joined the Wiener Staatsballett, where in 2016 he was – very 
exceptionally – promoted from the corps de ballet to the rank of soloist. In 2019, he 
was promoted to principal dancer. Jakob has been the recipient of a number of awards, 
including the prize of the ‘Ballettclub’ of the Wiener Staatsoper und Volksoper (2016).
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ARTUR SHESTERIKOV- Principal dancer 
Artur Shesterikov (Perm, Rusland) trained in his hometown Perm at the State Ballet 
School. He began his professional career with the Tchaikovsky Perm State Opera and 
Ballet Theatre and joined Dutch National Ballet in 2007. Artur started out in the corps 
de ballet, but was rapidly promoted to coryphée. He became a soloist in 2010 and 
a principal dancer two years later, immediately after a touring performance of Swan 
Lake. In 2016, he received the Alexandra Radius Prize and in 2017, 2019 and 2020, 
the magazine Dance Europe mentioned him in its Critic’s Choice, in the category 
‘Outstanding performance by a male dancer'.

VITO MAZZEO - Principal dancer
The Italian dancer Vito Mazzeo has been with Dutch National Ballet since 2013.  
He trained at the La Scala ballet school in Milan and danced, successively, with  
The Royal Ballet and the Teatro dell’Opera di Roma. In 2010 he joined San Francisco 
Ballet as a soloist, and was promoted to principal dancer six months later. Vito has 
won various prizes, including the Premio Postiano Léonide Massine for ‘Best Italian 
dancer’, the Danza&Danza Award 2009 for ‘Best dancer of the year’ and the Capri 
Award (2016). In 2019, the British magazine Dance Europe mentioned him in its 
Critics’ Choice, in the category ‘Outstanding performance by a male dancer’.

SEMYON VELICHKO - Principal dancer
Russian dancer Semyon Velichko trained locally at the Novosibirsk Ballet College and 
went on to dance with the Novosibirsk Academic Opera and Ballet Theatre, before 
joining the Stanislavsky and Nemirovich-Dantshenko Academic Music Theatre in 
Moscow in 2011. In 2015, he made the move to Dutch National Ballet, where he 
started as a soloist and got promoted to principal after his striking debut as Count 
Albrecht in Giselle in 2020. Semyon has performed multiple leading roles and 
performed at various inter-national ballet galas as a guest soloist. He was awarded a 
bronze medal at the Rieti International Ballet Competition in Italy.

JAMES STOUT - Principal dancer
The Canadian-British dancer James Stout (Calgary) got interested in dance through 
his parents’ Argentinian tango dance club. At the age of thirteen, he went to The 
School of Alberta Ballet – “because they needed boys”. Later on, James trained with 
the Goh Ballet Academy in Vancouver and his final year of training he spent at The 
Royal Ballet School in London. In 2007, James joined Dutch National Ballet, where he 
was promoted to soloist in 2012 and to principal in 2018, immediately after his per-
formance of the role of Tristan in David Dawson’s Tristan + Isolde. James succeeded in 
reaching the finals of ballet competitions in Varna, Hong Kong and Beijing.

MARIA CHUGAI - Soloist
Maria Chugai (Donetsk, Ukraine) started with ballet at the age of five and was 
accepted at the Vaganova Academy in St. Petersburg when she was 13 years old. 
After graduating with honours, she was offered a contract at the Mariinsky Ballet, 
where she danced various solo roles and was promoted to coryphée in her second 
season. She also won second prize at the Vaganova-Prix Ballet Competition in 2006. 
In 2009, Maria joined Dutch National Ballet. She was promoted to grand sujet in 
2014 and to soloist in 2022. 

NAIRA AGVANEAN - Soloist
Naira Agvanean was born in Armenia, but started her ballet education at the 
Moldovan National Ballet College in Moldova. Ze participated in the Youth American 
Grand Prix in New York and won third prize at the OTR Contest in Wenen. In 2004, 
she continued her studies at the Munich Ballet Academy for Performing Arts. After 
her graduation in 2008, she joined Dutch National Ballet as an adspirant. After that, 
Naira was promoted to élève (2009), corps de ballet dancer (2010), coryphée (2012) 
and grand sujet (2014). In 2022, after dancing a role in Toer van Schayk’s 7th 
Symphony, she was promoted to soloist.

SUZANNA KAIC - Soloist
Suzanna Kaic (Charkov, Ukraine) started her ballet education at the Ballet Academy 
of Charkov. When she was 16 years old, she was accepted at the conservatory of 
Vienna. 18 months later, she joined Ballett am Rhein Düsseldorf Duisburg, where she 
was first promoted to soloist and later, in 2007, to principal dancer. In 2009, Suzanna 
joined Dutch National Ballet in the rank of grand sujet. In 2012, she was promoted to 
the rank of soloist. Suzanna has won various international dance awards, including 
first prize during the Serge Lifar International Ballet Competition in Kiev and second 
prize during the Premio Roma Danza.

FLOOR EIMERS - Soloist
Floor Eimers (Nijmegen) trained as a dancer with the Royal Conservatoire in The 
Hague and joined Dutch National Ballet as an adspirant in 2012. In the years after 
that, she went through the ranks of élève, corps de ballet and coryphée, becoming  
a grand sujet in 2017. In 2019, she was promoted to the rank of soloist. Floor has 
been the recipient of a number of awards, including the Incentive Award from 
Stichting Dansersfonds ’79 in 2015 and the Alexandra Radius Prize in 2021. In 2020, 
the British magazine Dance Europe mentioned Floor in the category ‘Outstanding 
performance by a female dancer’.

SALOME LEVERASHVILI - Soloist
Salome Leverashvili (Tbilisi, Georgia) studied at the State Ballet School in Tbilisi, 
where she danced her first solo role at the age of 14. Through the mediation of Maia 
Makhateli, principal with Dutch National Ballet, she was accepted for Dutch National 
Ballet’s Junior Company in 2016, in the final year of her training. She transferred to 
the main company in 2017, in the rank of élève, and received promotion in each 
subsequent year. In 2021, she was promoted to the rank of soloist, at the age of 23. 
In 2013, Salome won the international Solo Tanz competition in Berlin, and in 2016 
she won a gold medal at the Rigas Pavasaris competition in Riga.

SLOISTS
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NINA TONOLI - Soloist
Nina Tonoli (Ghent, Belgium) studied at the Royal Ballet School in Antwerp and  
The Royal Ballet School in London. In 2013, she joined the Wiener Staatsballett,  
as a corps de ballet dancer. Only one year later, she was promoted to demi soloist, 
followed by her promotion to soloist in 2016. She joined Dutch National Ballet in 
2019, in the rank of soloist. Nina has won various prizes, including second prize  
and the ‘special prize’ at the Chausson d’Or competition (2009), the British Ballet 
Association Award (2011) and, on graduating from The Royal Ballet School, an Award 
of Excellence (2013).

JINGJING MAO - Soloist
Chinese Jingjing Mao started her studies at the Beijing Dance Academy. When she 
attended a gala in Monaco with her school, Ted Brandsen saw her dancing a variation 
and offered her a position with Dutch National Ballet. Since then, between 2010 and 
2022, Jingjing has been promoted from adspirant to soloist, through the ranks of 
élève, corps de ballet, coryphée and grand sujet. She has also won several awards, 
including the first prize in the Tao Li Bei Dance Competition in Beijing and the 
excellence prize at the Youth America Grand Prix in New York.

VICTOR CAIXETA - Soloist
Victor Caixeta (Uberlândia, Brazil) trained as a dancer at the Staatliche Ballettschule 
Berlin. After graduating in 2017, he joined the Mariinsky Ballet in St. Petersburg, where 
he was promoted to the rank of soloist in 2019. He joined Dutch National Ballet in that 
same rank in March 2022. Victor has several awards to his name, including the third 
prize at the thirteenth International Ballet Competition in Moscow (2017), the first prize 
in the category Classical Dance at the Tanzolymp in Berlin (2017) and the first prize at 
the European Ballet Grand Prix in Vienna (2017). He was also a finalist at the Youth 
America Grand Prix in both 2014 and 2015.’

YUANYUAN ZHANG - Soloist
Yuanyuan Zhang (Shanghai, China) started her ballet training at the age of nine, 
going on to study at the Shanghai Theatre Academy when she was sixteen. In 2014, 
she joined Dutch National Ballet’s Junior Company. Just one year later, she 
transferred to Dutch National Ballet, starting out as an élève, with subsequent 
promotions each year: to member of the corps de ballet (2016), coryphée (2017), 
grand sujet (2018) and soloist (2019). Yuanyuan has won several major awards. In 
2014, she won gold at the Cape Town International Ballet Competition and in the 
same year she was awarded first prize at the Star of East China competition.

MARTIN TEN KORTENAAR - Soloist
Martin ten Kortenaar (Canada) studied at Canada’s National Ballet School in Toronto, 
after which he joined The National Ballet in the rank of élève. He won various awards, 
including the Peter Dwyer Award (2012), the Glenn Gilmour Award (2012) and the 
Hnatyshyn Developing Artist’s Grant (2013). In 2014, he was accepted for Dutch National  
Ballet’s Junior Company. He transferred to the corps de ballet of the main company one 
year later, and was later promoted to coryphée (2016), grand sujet (2017) and soloist (2019).  
In 2016, Ernst Meisner created the duet Merge for him and former principal dancer 
Igone de Jongh. Martin has since danced leading roles in various full-length ballet classics.

EDO WIJNEN - Soloist
At the age of ten, Edo Wijnen (Deurne, Belgium) auditioned for the Royal Ballet 
School in Antwerp, and was accepted. Following his training, he joined Dutch 
National Ballet as an adspirant in 2010. He was quickly promoted to the corps de 
ballet and then to coryphée, grand sujet and, in 2015, to soloist. Edo has won a 
number of major prizes, including the Prix de Lausanne (2009) and the Youth 
America Grand Prix (2010). In 2017, he was nominated for the Dutch Swan Award for 
‘Most impressive dance performance’ for his role in Citizen Nowhere by David 
Dawson. In 2019, he won the Alexandra Radius Prize.

TIMOTHY VAN POUCKE - Soloist
Timothy van Poucke (Woerden) studied at the Dutch National Ballet Academy.  
He was accepted at the Junior Company of Dutch National Ballet in 2016, and 
transferred after only a year to the main company, in the rank of élève. In the  
following years, he received promotion in each subsequent year. After his striking 
performances in Wubkje Kuindersma’s Echoes of Tomorrow and Hans van Manen’s 
Sarcasmen, artistic director Ted Brandsen promoted him to the rank of soloist in 
2021, at the age of 23. Timothy received the Incentive Award from Stichting 
Dansersfonds ’79 in 2017 and the Alexandra Radius Prize in 2018.

SHO YAMADA - Soloist
Sho Yamada (Ibaraki, Japan) studied at the Princess Grace Academy in Monte Carlo. 
In 2017, he was named a ‘New name to watch’ in the Critics’ Choice section of the 
British magazine Dance Europe. In 2019, the magazine mentioned him in the 
category ‘Outstanding performance by a male dancer’. Sho joined Dutch National 
Ballet’s Junior Company in 2013. One year later, he made the transition to Dutch 
National Ballet in the rank of élève. In the following years, he became a member of 
the corps de ballet, a coryphée and, in 2018, a grand sujet. After dancing various 
solo roles, he was promoted to soloist in 2019.

JARED WRIGHT- Soloist
Jared Wright (Brisbane, Australia) was accepted at The Australian Ballet School in 
Melbourne at the age of 14. After his studies, he danced with The Australian Ballet 
and Queensland Ballet, before joining Dutch National Ballet in 2010, as a member  
of the corps de ballet. He was promoted to coryphée in 2012 and to grand sujet in 
2013. From 2014 to 2016, Jared was a guest dancer with The Dancers Company.  
In 2016, he rejoined Dutch National Ballet in the rank of soloist. In October 2020, 
dance magazine Dance Europe nominated Jared in its Critics’ Choice, in the 
category ‘Outstanding performance by a male dancer’.
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DUTCH NATIONAL 
BALLET 

With 80 dancers – plus 16 dancers from the 
Junior Company – Dutch National Ballet is the 
largest ballet company in the Netherlands. 

Since its foundation, Dutch National Ballet has 
been in the hands of the following directors: 
Sonia Gaskell (1961-1969), Rudi van Dantzig and 
Robert Kaesen (1969-1971), Rudi van  
Dantzig (1971-1991) and Wayne Eagling (1991-
2003). Since 2003, Ted Brandsen has been the 
company’s artistic director. 

Dutch National Ballet has a broad and varied 
repertoire featuring full-length classical ballets, 
re-interpretations of classics and thought- 
provoking works from the twentieth and twenty-
first centuries.

TED BRANDSEN
Director Dutch National Ballet 

Ted Brandsen (Kortenhoef, 1959) was a dancer at 
Dutch National Ballet from 1981 to 1991. After 
that, he stopped dancing to focus more on cho-
reography and created several pieces for various 
international dance companies and festivals. 
As artistic director of West Australian Ballet, he 
created a great many ballets, including Carmen 
(2000, Australian Dance Award) and Pulcinella 
(2001). 

In 2002, he returned to Dutch National Ballet – 
initially as assistant artistic director – before 
becoming artistic director in 2003. Since then, 
he has created a plethora of works such as Body 
(2004), Raï (2011), Classical Symphony (2020) 
and the full-length productions Coppelia (2008) 
and Mata Hari (2016). 

Brandsen’s works have been added to the reper-
toire of many international companies and he is  
a much sought-after judge for various leading 
dance competitions.

In October 2019, the Mayor of Amsterdam  
Femke Halsema presented artistic director  
Ted Brandsen with the Amsterdam Prize for Art, 
in the category ‘Proven Quality’, and in June 
2022 he was appointed Knight in the Order of  
the Dutch Lion.
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The Junior Company bridges the gap between training and 
professional practice, and gives talented young dancers the 
opportunity to prepare for a professional career.

ING is the proud main sponsor  
of the Junior Company of Dutch National Ballet
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DUTCH BALLET 
ORCHESTRA 

Dutch Ballet Orchestra’s mission is ‘to inspire 
movement in dance’. Since its inception in 1965, 
it has been the proud musical partner of Dutch 
National Ballet and Nederlands Dans Theater. 
With each performance, it seeks to create 
synergy between music and dance, ensuring the 
audience has a magical experience. Led by chief 
conductor Matthew Rowe, Dutch Ballet 
Orchestra is the leading orchestra for dance in 
the Netherlands. Its repertoire is very diverse, 
ranging from traditional ballet to modern dance. 
It is also involved in many activities that promote 
music education and talent development. But, 
the orchestra does not just accompany Dutch 
National Ballet and Nederlands Dans Theater on 
stage, it also has a long-standing history of 
performing in innovative and award-winning 
family programmes. For instance, Creatures  
(in collaboration with ISH) won the international 
Young Audiences Music Award, while the 
production Hansel and Gretel (in collaboration 
with Orkater) received various musical awards.  
In these productions, the musicians play from 
memory – without a conductor and in costume 
– so that they are an integral part of the 
performance. In March 2022, this format was 
revived with Beauty and the Beast.

The British conductor Matthew Rowe made his 
debut with Dutch National Ballet in 2004, return-
ing as a guest conductor every season until his 
appointment as music director of Dutch National 
Ballet and principal conductor of the Dutch Ballet 
Orchestra in 2013. Notable productions with 
Dutch National Ballet have included the world  
premieres of Shen Wei’s Sacre du Printemps,  
Ted Brandsen’s Mata Hari, David Dawson’s  
Requiem and Anabelle Lopez Ochoa’s Frida.  
Matthew Rowe also frequently appears with  
Nederlands Dans Theater and regularly performs 
as a guest conductor with various ballet com- 
panies, both in and outside of Europe.

MATTHEW ROWE 
Musical director | Principal conductor  
of Dutch Ballet Orchestra

CONCERTMASTER HEBE MENSINGA ABOUT DAWSON

“I love the theatre experience. You get to share a healthy dose of 
tension and feel that we’re all creating something beautiful together. 
You really do it for each other and with each other, both with the 
dancers and our orchestra. It’s still always a special moment for me 
when you see everything come together – particularly at a world 
premiere. That festive feeling, the responsibility we bear for the 
dancers and the wonderful music I get the chance to play are all 
things that remind me every day that my role in Dutch Ballet 
Orchestra is special.”

Main sponsor of Dutch National Opera & Ballet 
Houthoff.com

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 Dutch 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, musical director of Dutch National Ballet and chief 

conductor of Dutch 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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Riho Sakamoto and Edo Wijnen - The Four Seasons (rehearsal)
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Dutch National Opera & Ballet offers dancers and singers 
affected by the war in Ukraine ‘artistic asylum’. We’ve 
opened our doors to refugee artists who’ve been forced 
by circumstances to give up practising their art in their 
home country. On 1 April 2022, we created six extra  
spots for dancers and six extra spots for singers in our 
ballet and opera companies. We’re delighted to be able  
to serve as a safe haven for these artists, to allow them  
to continue their training and development, and to offer 
them a perspective for the future. The cost associated 
with accommodating these artists comes on top of our 
current budget. That’s why we’re urgently seeking extra 
financial support. Please help us help these refugee 
artists. By contributing to this initiative, you’ll be giving  
us the means to make them fully fledged members of our 
companies, so that they can continue living their dream.

DUTCH NATIONAL OPERA & BALLET FUND
IBAN NL20 ABNA 0540179523 including 'NO&B helpt vluchtelingen'
Please go to www.operaballet.nl/en/helptvluchtelingen or contact us via  
steun@operaballet.nl

DUTCH NATIONAL OPERA &  
BALLET HELPS REFUGEE ARTISTS

WE NEED YOUR SUPPORT!

Scan the QR code to 
make a donation

Victoria Glazunova Kate Myklukha Polina Loshchylina

Maksym Nazarenko

Business manager
Heleen ten Heggeler, a.i.
Head Planning and Production
Lydia Buisman 
Head Costume Department  
Oliver Haller 
Production administrators 
Sterre Haverkamp
Donald van der Zwan
Personal assistant to director 
Mumtaz Pang Atjok 
Artistic logistics coordinator
Wiard Havenaar 
Assistants artistic staff
Sara de Swaan
Tara Richard 
External contacts coordinator 
Louise Vine 
Coordination tableau affairs and 
assistant Junior Company 
Samira Ouazine 

Associate on research &
development
Peggy Olislaegers

Health Team
Head of Health Team
Rutger Klauwers
Physiotherapists /  
manual physiotherapists 
Laura Hillenius 
Maarten Groothuis
Masseurs
Frans Birnie
Sandra Cozijn
Erik Wiggelinkhuizen
Coordinator Health Team
Marleen Grol
Pilates
Leila Kester

Supervisory board 
Louise Fresco,  
 chair 
Else Bos
Rochdi Darrazi
Bernard Foccroulle
Sadik Harchaoui
Robert Swaak
Tjark Tjin-A-Tsoi
Paul Waarts

Directors 
General director 
Stijn Schoonderwoerd
Director Dutch National Ballet
Ted Brandsen 
Director Dutch National Opera
Sophie de Lint
Director Technical and Production 
departments
Bob Brandsen
Director Finance
Miek de Ruijter

DUTCH NATIONAL  
OPERA & BALLET
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SUPPORT DUTCH 
NATIONAL BALLET

Contributions from Dutch National Ballet 
Friends ensure we are able to create new 
productions, costumes and sets, and help 
our dancers develop and evolve in their 
career. This is why our Friends are given 
certain benefits and advantages. For 
instance, they have insider access to  
training sessions, master classes and ballet 
excursions. They also receive a magazine 
three times a year, featuring background 
information on the dancers and our company.

How to support Dutch National Ballet?
- Become a Friend for € 50 a year
- Become a Family Friend member for 
 € 80 a year
- Become a Gold Friend member for 
 € 200 a year* to gain even more benefits
- Join our Giving Circles starting at 
 € 1000 a year* 
- If you are between the ages of 24 and 40, 
 become a Young Patron
- Leave Dutch National Ballet a gift in 
 your will

For more information: 
Nadja van Deursen
T 020 551 8218
E balletvrienden@operaballet.nl
operaballet.nl/steunballet

Dutch National Opera & Ballet Fund  
Bank account number: 
NL20 ABNA 0540179523, 
Please remember to include ‘Donation 
Dutch National Ballet’ in the description

* These donations entitle you to tax benefits, meaning 
 you can claim back more than half of your donation 
 from the tax authorities.

DUTCH NATIONAL 
BALLET WOULD 
LIKE TO THANK

PRIVATE DONORS TO THE DUTCH  
NATIONAL OPERA & BALLET FUND

Friends and members of the Giving Circles 
of Dutch National Ballet, Patrons and Young 
Patrons of Dutch National Opera & Ballet. 
Our special thanks goes out to the Merel 
Laseur Fund, for making the costumes and 
stage design for Legacy Variations possible.

FOR PROVIDING GRANTS

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

MAIN SPONSOR OF DUTCH NATIONAL 
OPERA & BALLET

SUPPORT
OPERA
& 
BALLET

DISCOVER THE WORLD 
BEHIND THE SCENES

– 

Join us as a Friend and come closer to 
the magic of ballet than ever before!
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22 maart t/m 
18 april 2023

HET 
ZWANENMEER

meer info

Hoofdsponsor 
Junior Company

Partners Junior Company



16 januari t/m 
5 februari 2023

GIULIO CESARE
— 

Caesar en Cleopatra 
passie en strijd

meer info




