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DER FREISCHÜTZ IN HET KORT

CARL MARIA VON WEBER

Kirill Serebrennikov

KIRILL SEREBRENNIKOVS
FREISCHÜTZ

Film-, theater- en operaregisseur Kirill
Serebrennikov staat bekend om zijn eigenzinnige regies. In zijn nieuwe productie van
Webers opera verplaatst hij de traditionele
dorpsgemeenschap naar een niet minder
aan traditie gebonden omgeving: de operawereld. Zoals Max in het verhaal van de
opera raak moet schieten, zo staan zangers
onder een soortgelijke prestatiedruk. Serebrennikov maakt van Der Freischütz als het
ware een realityshow waarin het verhaal van
de opera, persoonlijke ontboezemingen uit
het zangersbestaan, (bij)geloof, clichés,
oprechtheid, ironie en de muziek van Weber
én Tom Waits samenkomen, onder het toeziend oog van een in rood gehulde gastheer.
▶ Lees het interview met Kirill
Serebrennikov op p. 16

De Duitse componist Carl Maria von Weber
schreef met Der Freischütz (1821) een werk
dat de geschiedenis in is gegaan als de eerste Duitse romantische opera. Zijn opera
vormt in zekere zin de brug tussen Mozart
en andere classicistische componisten en
Richard Wagner, maar is ook los daarvan
een werk met een grote muziekdramatische
zeggingskracht. Met name in de Wolfskloofscène componeerde Weber op de toppen van zijn kunnen.
	▶︎ Lees over Carl Maria von Weber en de
muziek van Der Freischütz op p. 26

Carl Maria von Weber

EEN SINGSPIEL MET VERSCHILLENDE
GEZICHTEN
Der Freischütz is een Singspiel, een opera
waarin muzikale nummers en gesproken
teksten elkaar afwisselen. Waar de muziek
van Der Freischütz als quasi onaantastbaar
geldt, is dat allerminst het geval bij de
gesproken dialogen. Al sinds de première
van de opera wordt er op een vrije manier
met de gesproken teksten omgesprongen,
waardoor er mogelijkheden ontstaan om
nieuwe wegen in te slaan en andere accenten te leggen. Zo liet regisseur Calixto Bieito in Berlijn in 2012 haast alle dialogen
weg, om zo een verhaal te vertellen over de
gewelddadige en bloeddorstige aard van
de mens. Catalaans regiecollectief La Fura
dels Baus stelde in het Konzerthaus Berlin
(2021) juist klimaatverandering centraal,
waarbij Max het woud uit de opera in
gevaar brengt. En in München situeerde
regisseur Dmitri Tcherniakov onlangs
(2021) Der Freischütz in een meedogenloze
Wolf of Wall Street-achtige setting.
	▶︎ Lees meer over de verschillende
identiteiten van Der Freischütz op p. 13

Patrick Hahn

DE DUIVEL: DE DIRIGENT

De jonge Oostenrijkse dirigent Patrick
Hahn heeft niet alleen de muzikale leiding
over het Concertgebouworkest, maar
neemt ook de spreekrol van Samiel, de duivelse figuur uit de opera, voor zijn rekening.
	▶︎ Lees het interview met Patrick Hahn
op p. 21

TOM WAITS

Behalve muziek van Weber, heeft Kirill
Serebrennikov ervoor gekozen om ook
muziek uit Tom Waits’ The Black Rider, een
muziektheatraal werk dat hetzelfde verhaal
vertelt als Der Freischütz, toe te voegen aan
de voorstelling: “De ironie en de humor van
The Black Rider voegt een nieuwe laag toe
aan mijn interpretatie.”
	▶︎ Lees meer over The Black Rider op
p. 31
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HET VERHAAL

We treffen een groep zangers die zich in
een repetitieruimte verhoudt tot Carl Maria
von Webers Der Freischütz: een opera over
de ambitieuze jonge jager Max, die om met
zijn grote liefde te mogen trouwen een
schietwedstrijd moet winnen. En dat nét op
een moment dat hij vaker mis dan raak
schiet. Door zijn onzekerheid laat hij zich
verleiden tot een pact met de duivel.
We zien parallellen tussen de personages in
Der Freischütz en die van de zangers die ze
vertolken. Ook zij worden geplaagd door de
angst noten te missen en proberen met bijgeloof controle uit te oefenen op een onzekere wereld. Ze doen alles om hun levensgeluk – een succesvolle carrière – te
bereiken én behouden, en om zich te bewijzen aan de dirigent, die – als een god én
duivel ineen – alle touwtjes in handen heeft.
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TIJDLIJN

laatste rustplaats zou hebben. Voor de herbegrafenis componeerde Wagner muziek
en hield hij de grafrede.

van Carl Maria von Weber en Friedrich
Kind. Een belangrijk verschil: in de versie
van Apel is geen ruimte voor het ‘happy
end’ dat de opera van Weber kent.

Manuscript van
Wagners
grafrede voor
Weber

18 JUNI 1821

Carl Maria von Weber

18 OF 19 NOVEMBER 1786

Carl Maria von Weber wordt geboren in
Eustin in Schleswig-Holstein. Zijn vader,
een componist en theaterdirecteur, was
Carl Maria von Webers eerste muziekleraar.
Als kind zong de jonge Weber in het reizende gezelschap van zijn vader en ontwikkelde zo al vroeg voelsprieten voor muziektheater, al zouden zijn latere werkzaamheden
zich niet tot opera beperken: hij zou een
grote verscheidenheid aan muziek componeren en was daarnaast dirigent, orkesthervormer, pianovirtuoos en criticus.

1810

Het eerste deel van het Gespensterbuch,
een zevendelige reeks Duitse spookverhalen van August Apel en Friedrich Laun
wordt gepubliceerd. Het eerste verhaal in
de bundel is Der Freischütz van Apel, die de
basis vormde voor de gelijknamige opera

De opera Der Freischütz van Carl Maria von
Weber en Friedrich Kind gaat in première in
het Schauspielhaus Berlin. De opera is een
Singspiel, waarin muzikale nummers en
gesproken dialogen elkaar afwisselen. Het
werk geldt als de eerste Duitse romantische
opera, en werd een ideaal voor latere generaties Duitse componisten, waaronder
Richard Wagner. Der Freischütz was ook
een internationaal succes en werd in de
jaren na de première vaak in heel Europa
opgevoerd.

12 APRIL 1826

Der Freischütz bracht Weber zo’n succes
dat hij werd gevraagd om een Engelstalige
opera te componeren voor Londen. Oberon,
or The Elf-King’s Oath ging op 12 april
1826 in première in Covent Garden, gedirigeerd door de componist zelf. De gezondheid van Weber, die aan tuberculose leed,
ging echter snel achteruit: hij zou op 5 juni
1826 in Londen overlijden en daar begraven
worden. Op initiatief van Richard Wagner
werd in 1844 het stoffelijk overschot van
Weber naar Dresden overgebracht: voor
Wagner was het onacceptabel dat de ‘deutscheste aller Musiker’ buiten Duitsland zijn

31 MAART 1990

The Black Rider: The Casting of the Magic
Bullets gaat in première in het Thalia Theater in Hamburg. Het stuk is een creatie van
de Amerikaanse theaterregisseur Robert
Wilson, de Amerikaanse singer-songwriter
Tom Waits en de Amerikaanse Beat Generation-auteur William S. Burroughs. Drie
jaar na de première bracht Tom Waits een
studio-album uit waarop hij de nummers
van het stuk zelf vertolkt.

1841

In opdracht van de Opéra de Paris bewerkt
componist Hector Berlioz Der Freischütz. Ter
vervanging van de gesproken teksten componeerde hij Franstalige recitatieven. Ook
voegde hij, naar Parijs gebruik, een ballet in,
waarvoor hij Webers pianocompositie Aufforderung zum Tanz gebruikte. Tsjaikovski,
die de versie van Berlioz in 1873 in het Bolsjoi
Theater zag, was niet onder de indruk: hij
vond de bewerking “smakeloos en dom”.

NA 1945

Na de val van het Derde Rijk waren traditionele uitvoeringen van Der Freischütz, een
opera waarin de ‘Duitse identiteit’ verscholen zou liggen, niet meer vanzelfsprekend.
De opera bleef in Duitsland echter repertoire houden dankzij regies waarin de
nadruk op andere aspecten van het werk
kwam te liggen: anti-traditionalistisch en
anti-nationalistisch.

The Black Rider

3 JUNI 2022

Voor het eerst wordt Der Freischütz uitgevoerd door De Nationale Opera. Een kleine
kanttekening: bij de voorloper van het huidige gezelschap, de Nederlandsche Opera,
stond de opera in de seizoenen 1952/1953,
1953/1954 en 1955/1956 op het programma. De meest recente enscenering
van Der Freischütz in Nederland was bij de
Nederlandse Reisopera in 2003, in een
regie van Marcel Sijm.
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DE VELE IDENTITEITEN VAN
DER FREISCHÜTZ

Van griezelopera tot dé Duitse opera bij uitstek en uiteindelijk een zeer dankbaar
werk voor nieuwe lezingen en interpretaties: de vele gedaantes van Der Freischütz
in vogelvlucht.
In een brief, gedateerd op 3 maart 1817, beschrijft de componist Carl Maria von Weber
– die op dat moment net benoemd is als ‘Musikdirektor’ van het departement Duitse opera
aan het Saksische hof in Dresden – aan zijn verloofde in Praag het plot van de nieuwe
opera waaraan hij met librettist Friedrich Kind op dat moment werkt:
Een oude jachtopziener in dienst van een prins wil zijn dochter en zijn positie schenken
aan zijn waardige jonge jager, Max. En de prins is daar tevreden mee, alleen bestaat er
een oud voorschrift dat elke kandidaat een moeilijke schiettest moet ondergaan. Een
andere jager, Kaspar, die kwaadaardig en losbandig is, heeft ook een oogje op het
meisje, maar is half en half naar de duivel overgelopen. Max, anders een uitstekend
scherpschutter, mist alles gedurende een periode voor het proefschot. Hij is er wanhopig over en wordt er tenslotte door Kaspar toe aangezet zogenaamde ‘vrijkogels’ te
maken, waarvan er zes feilloos raakschieten, maar in ruil daarvoor behoort de zevende
toe aan de duivel. Deze zal het arme meisje raken, waardoor Max tot wanhoop en zelfmoord wordt gedreven, enz. De hemel beslist echter anders. Bij het proefschot valt
Agathe inderdaad, maar ook Kaspar, de laatste in feite als Satans slachtoffer, de eerste
alleen van schrik. Waarom, etc., wordt in de tekst uitgelegd. Het geheel eindigt
vreugdevol.
Der Freischütz vertelt een Faustiaans verhaal: een verhaal over een mens die in zijn ontreddering bereid is zijn ziel aan de duivel te verkopen. Weber en Kind baseerden de opera op
het eerste en bekendste verhaal uit het Gespensterbuch van Friedrich Apel en Gustav
Laun uit 1810. Het boek behoort tot de Schauerromantik, een literaire stroming die als
Duitse equivalent van de Gothic novel gezien kan worden. Het is een genre dat
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bekendstaat om griezelverhalen, en dat voortkwam uit de vroege Romantiek van de late
achttiende eeuw. Tegen de achtergrond van duistere, gevaarlijke wouden, worstelen de
personages met bovennatuurlijke, boosaardige krachten. Daarnaast kan het verhaal van
Der Freischütz een Schicksalsdrama genoemd worden, omdat het een verhaal is waarin
de personages het moeten afleggen tegen hun eigen noodlot.

met elkaar wordt vermengd. Recent nog presenteerde regisseur Dmitri Tcherniakov de
jagers als ‘Wolf of Wall Street’-achtige zakenlieden in pak op het podium van de Bayerische Staatsoper, en vormde hij het Gothische horrorverhaal zo om tot een psychologische
thriller. Wat daaruit blijkt, is dat Der Freischütz zich uitermate goed leent voor verschillende interpretaties. Waar het niet gebruikelijk is de muziek van een opera te bewerken,
gaan operamakers klaarblijkelijk op veel vrijere voet met de gesproken dialogen in het
werk om. Als aan die dialogen niet vastgehouden hoeft te worden – liever niet zelfs, aangezien ze wat verouderd kunnen aanvoelen – dan biedt dat een hoop ruimte voor nieuwe
kaders en invullingen.

Succeswerk
De rest is geschiedenis. Der Freischütz ging op 18 juni 1821 met fenomenaal succes in
wereldpremière in Berlijn, en werd daarna door grote en kleinere operahuizen in heel
Duitsland geprogrammeerd. Vervolgens boekte de opera ook in de rest van Europa een
groot succes, wat op dat moment ongebruikelijk was voor Duitse opera. Uitgevers plunderden de opera en verschillende bewerkingen bagatelliseerden het werk. Von Weber
overleed in de overtuiging dat hij de opera beter niet had kunnen schrijven.
En toch, na zijn vroege overlijden in 1826 op negenendertigjarige leeftijd, maakte zijn werk
een nieuwe opleving mee – hijzelf mocht hier helaas geen getuige meer van zijn. Midden
jaren 1840 behaalde Der Freischütz een status van hoeksteen van de Duitse romantische
opera. Der Freischütz zou zich ontvouwen tot een belichaming van de Duitse geest, een
nationale schat die zich mocht plaatsen naast Beethovens negende symfonie en Goethes
Faust. Er zijn maar weinig werken uit de negentiende eeuw die zo’n canonieke status kregen als Der Freischütz. Toch hield buiten de Duitse sferen de populariteit van het werk niet
lang stand. In de latere negentiende eeuw moest Webers sprookjesachtige verhaal, met
een volkse uitstraling en weinig ruimte voor vocale stunts, plaatsmaken voor een hang
naar realisme in de opera.
‘Nationaloper’
De ridiculisering van het werk nam toe: alleen in Duitsland werden serieuze benaderingen
van het werk nog op het podium vertoond. De opera werd als Nationaloper bestempeld.
De idyllische weergave van het landelijke leven, de romantisering van het woud, het Faustiaanse pact met de duivel: het droeg er allemaal aan bij dat de opera werd gezien als uiting
van ‘Duitsheid’ bij uitstek. Na de eerste wereldoorlog nam de populariteit van het werk ook
in Duitsland af. Het werd als traditionalistisch bestempeld, te zeer verbonden aan een Biedermeier-achtige esthetiek, kortom: het werk werd niet relevant meer bevonden. Het traditionalisme van het werk werd daarna voor heel sinistere doeleinden uitgebuit; het nationalistische karakter van de opera werd een instrument voor Nazi-ideologie en propaganda.
En na de val van het Derde Rijk lag er daarom een last van racistische ideologie en fanatiek
nationalisme op de opera. In het Marxistische Oost-Duitsland onderging de opera een
zekere identiteitsopfrisbeurt, bedoeld om Der Freischütz los te koppelen van nationalisme,
de ‘illusies’ van de romantiek, van bijgeloof en van de zwaar christelijke lading.
Vrije benaderingen
En zo volgde een receptiegeschiedenis waarin Der Freischütz vele verschillende identiteiten aangemeten kreeg: van producties waarin de existentiële wanhoop centraal staat en
het symbolisme hoogtij viert, tot versies waarin het materiaal juist met een hoge mate van
ironie wordt behandeld, of waarin op eclectische wijze het traditionele en hedendaagse

Die vrijheid neemt regisseur Kirill Serebrennikov in zijn enscenering van Der Freischütz
voor De Nationale Opera zonder meer. Hij plaatst de opera over door het noodlot
geplaagde, Duitse jagers in duistere bossen binnen een metatheatraal kader, door de handeling te situeren in een grote repetitieruimte waar zangers repeteren aan, jazeker, Der
Freischütz. Het wordt een opera over opera. De faalangst van Max om mis te schieten en
de onzekerheid die hem uiteindelijk een makkelijke prooi voor Kaspar en de duivel maakt,
vertaalt Serebrennikov naar de onzekerheden die onder operazangers heersen, de bijgelovigheid die zij hebben en rituelen die zij uitvoeren om beetjes zekerheid te winnen, en het
gekonkel achter de schermen binnen het operabedrijf – waarbinnen wel iets voor te stellen
is in de trant van een ‘pact met de duivel’, als het gaat om het tarten van het lot op onheuse
manieren. Waar Serebrennikov erom bekend staat niet bang te zijn repertoirewerk in
onverwachte situaties te plaatsen en daarvoor het werk naar zijn hand te zetten, gaat hij in
het geval van deze Der Freischütz ver in zijn bewerkingen: alle gesproken dialogen zoals
oorspronkelijk door Kind geschreven, moeten plaatsmaken voor geheel nieuwe, Engelstalige dialogen, die de muziek en gezongen teksten van Der Freischütz binnen de context
van de repetitiesituatie plaatsen. Wie denkt dat hij naar een viering van de Duitse nationaliteit en het idyllische leven in feeërieke bossen denkt te gaan kijken, komt in Serebrennikovs enscenering bedrogen uit. Wie openstaat voor een spannend staaltje vernieuwend
operatheater, inclusief de prachtige muziek van Weber, kan diens handjes dichtknijpen
met een productie als deze.
Tekst: Jasmijn van Wijnen
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‘DE WERELD IS COMPLEXER
DAN GOED VERSUS KWAAD’
Interview met regisseur Kirill Serebrennikov en muziekdramaturg Daniil Orlov

Weg zijn het dichte Duitse woud en zijn gemeenschap van jagers. In Kirill Serebrennikovs nieuwe productie van Carl Maria von Webers Der Freischütz staat de
operawereld zelf centraal.
Hoe kwam je op het idee om Der Freischütz te regisseren?
Kirill: “Eigenlijk was het niet mijn idee. In mijn gesprekken met Sophie de Lint zijn we lang
op zoek geweest naar de juiste titel. Ik ben geen klassieke operaregisseur, dus niet elke
opera is iets voor mij. Ik wil iets kunnen maken dat interessant is, niet alleen voor mezelf,
maar ook voor de opera en het operamaken. Een van de uitdagingen van de kunstvorm is
dat de muziek de tand des tijds heeft doorstaan, maar dat de verhalen soms erg los staan
van de hedendaagse realiteit.
Toen Der Freischütz mij door Sophie en haar team werd voorgesteld, zag ik meteen de
mogelijkheden. Ik had al een oude productie van het werk gezien in Stuttgart van Achim
Freyer, en ik wist dat de muzikale nummers en de gesproken delen van de opera niet sterk
geïntegreerd zijn. Dat maakt het mogelijk om met de opera een andere richting in te slaan,
er iets heel anders mee te doen, met behoud van Webers fantastische muziek.”
Daniil: “Omdat Der Freischütz een Singspiel is, lijkt de opera in sommige opzichten meer
op een musical dan op een opera. In opera zijn muziek en tekst van begin tot eind voortdurend nauw met elkaar verweven. In Der Freischütz is dat niet het geval, wat je ruimte geeft
om de dramaturgie van het stuk te veranderen.”
Wat waren voor jullie belangrijke thema’s in Der Freischütz?
Kirill: “Het verhaal van Max, Kaspar, Agathe en de andere personages is op zich goed,
maar de morele boodschap van het werk over goed en kwaad voelt vanuit een hedendaags
standpunt wel erg naïef. We weten nu dat het kwaad kan overwinnen, dat goed zijn niet
altijd in je voordeel kan werken, en dat echt kwaad kan bestaan achter een masker van
goedheid. De mens is niet louter goed of slecht en keuzes zijn niet zo eenduidig. De wereld
is vele malen complexer.”

Daniil: “In de opera zien we die complexiteit al heel duidelijk in het personage van Max: hij
is onzeker en wanhopig, wat hem in zekere zin heel modern maakt. Hij is niet goed of
slecht, maar beweegt zich langs een spectrum. Dit geldt niet voor de andere personages
in de oorspronkelijke opera: Agathe is puur goedaardig, bijna een engelachtig wezen en
Kaspar is volledig gecorrumpeerd door het kwaad.”
Hoe kwamen jullie op het idee om Der Freischütz in de wereld van de opera te
plaatsen? Om er een opera over opera van te maken?
Kirill: “Der Freischütz heeft een grote invloed gehad op componisten die na Weber kwamen. Het heeft een belangrijke plaats in de operageschiedenis. Dus begon ik na te denken
over opera zelf. Niet alleen over de kunstvorm, maar ook over opera als ‘business’ en de
inspanning die opera kost. Honderden professionals komen samen in de bak, in de coulissen, op het toneel om iets te creëren dat heel fragiel is; iets buitengewoons dat alleen
bestaat in het moment en verdwijnt als het doek valt. Ik begon overeenkomsten te zien tussen de wereld van Der Freischütz en de wereld van de opera. Mensen die het in de opera
willen maken, wijden hun leven aan de kunstvorm. Het is als een monster: het vreet tijd en
energie, en vraagt veel offers. Daarom spelen geloof, traditie en bijgeloof ook een heel
belangrijke rol in de opera. Het is een manier om toch te proberen je omgeving te
beheersen.”
Daniil: “Net als jagers die hun doel moeten raken, moeten operazangers hun noten raken.
Als ze dat niet doen, riskeren ze veel te verliezen, net als Max.”
Kirill: “Het orkest of zelfs de opera als geheel kun je vergelijken met het bos: een wereld
die je omringt, die bedreigend en troostend tegelijk kan zijn.”
“En de dirigent heeft iets weg van Samiel, de duivelse bovennatuurlijke figuur in Der
Freischütz, die aan de touwtjes trekt. Hij bepaalt wie een rol krijgt, wie een plek in de
schijnwerpers verdient, en wie niet. Artiesten willen hem behagen, bij hem in de gunst
komen. Hij heeft de macht om zangers te laten slagen of mislukken. Daarom wordt de
gesproken rol van Samiel vertolkt door niemand minder dan onze echte dirigent, Patrick
Hahn.”
Jullie hebben ook een personage toegevoegd, The Red One. Welk doel dient hij?
Kirill: “The Red One is een soort schakel tussen het podium en het publiek. In zekere zin is
zijn doel om als een soort verteller te verduidelijken wat er gebeurt. Hij verbindt het oorspronkelijke verhaal van de opera en de muziek van Weber met onze nieuwe plot. Maar hij
is er niet alleen om uitleg te geven; hij lokt ook reacties uit bij de andere personages.”
“Hij is overigens niet de enige die de zogenaamde vierde wand doorbreekt. De personages
doen dat ook in korte gesproken monologen, waarin ze zich rechtstreeks tot het publiek
richten. In deze monologen delen ze zeer persoonlijke, intieme dingen. Deze monologen
hebben we gebaseerd op echte ervaringen van zangers. Ik zou zeggen dat bijna zeventig
procent ervan waargebeurd is.”
Maar je speelt ook met clichés van operazangers, nietwaar?
Kirill: “Natuurlijk doe ik dat. Als mensen hebben we cliché-ideeën over vrijwel alles. Die
zitten diep in ons ingebakken. Dus begin ik vanuit het cliché, en creëer van daaruit door en
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door moderne en complexe personages. Ik zorg er alleen voor dat ik dat als het ware druppelsgewijs doe.”

Daniil: “We hebben heel zorgvuldig gezocht naar de juiste plek voor de juiste muziek. We
hadden een lange lijst met favorieten, maar er was veel dat niet paste. Wat we nu hebben
zijn drie nummers, één in elke akte, die passen bij het dramatische en muzikale moment.”

Hoe maak je van een personage als Agathe een complex en modern karakter?
Daniil: “In de Duitse opera van de vroege negentiende zien we wel vaker het ideaalbeeld
van de vrouw als kinderlijk, naïef en puur. Dat is wat Agathe belichaamt.”
Kirill: “Dat komt op ons tegenwoordig heel passief over, maar in Webers opera is Agathe
eigenlijk sterker dan Max. Zij is standvastig in haar geloof, goedheid en vroomheid, terwijl
Max zich laat verleiden door duistere machten. Hoe breng je die kracht van het personage
over op een modern publiek en hoe maak je haar herkenbaar? We besloten vast te houden
aan het sterke geloof van het personage, maar haar religie te veranderen: onze Agathe
gelooft in muziek en ze doet alles wat in haar ogen goed is om de muziek en haar carrière
te dienen.”
Waarom hebben jullie gekozen voor één zanger voor de rollen van Kilian en
Ottokar en één voor de rollen van Kaspar en de Eremit?
Kirill: “Omdat de personages twee kanten van dezelfde medaille vertegenwoordigen: Kilian is een eenvoudige boerenjongen met veel geluk, terwijl Ottokar een koning is. In het
geval van Kaspar en de Eremit, hebben we puur kwaad en puur goed.”
Daniil: “De rollen vragen om een vergelijkbaar stemtype, dus gelukkig is het voor de zangers ook mogelijk om deze rollen te combineren.”
Hoewel ze twee kanten van dezelfde medaille vertegenwoordigen en door een en
dezelfde zanger worden vertolkt, zijn Kaspar en de Eremit in jullie productie ook
verschillende personages.
Kirill: “Kaspar is bij ons iemand die begonnen is als zanger in het koor en opgeklommen is
tot solist, natuurlijk met steun van Samiel, de dirigent. De Eremit speelt een andere rol. Het
oorspronkelijke verhaal van Der Freischütz van Johann August Apel, dat Weber en zijn
librettist bewerkten, is heel pessimistisch: Agathe sterft, Max wordt gek. Alles en iedereen
wordt vernietigd. Webers opera heeft een happy end, dat wordt bewerkstelligd door de
Eremit, die als een deus-ex-machina verschijnt om de afloop te manipuleren. Wij stelden
onszelf de vraag: wie heeft in de operawereld uiteindelijk de macht die de Eremit heeft?
Intendanten, zangers, regisseurs, musici? Nee. Het is het publiek. De mensen die kaartjes
kopen. Zij zijn degenen die beslissen of ze iets willen zien of niet. Dus is de Eremit bij ons
iemand uit het publiek.
Naast de muziek van Weber hebben jullie ook muziek verwerkt uit The Black Rider
van Tom Waits, een muziektheaterstuk dat in 1990 in première ging, met teksten
van William S. Burroughs en geregisseerd door Robert Wilson. Waarom?
Kirill: “The Black Rider vertelt hetzelfde verhaal als Webers opera, over dezelfde personages, maar met een groot gevoel voor ironie. Dat was voor mij een belangrijke reden om
muziek uit The Black Rider op te nemen. Voor ons, mensen die in de eenentwintigste eeuw
leven, is humor een cruciaal wapen om ons de dingen scherper te laten zien. Het schept
een zekere kritische afstand.”

Hoe verhoudt deze productie zich uiteindelijk tot de oorspronkelijke opera?
Kirill: “We gaan radicaal te werk, maar we zijn niet een volstrekt willekeurige richting ingeslagen. Wat we doen is het toevoegen van nieuwe lagen aan wat er in zekere zin al was in
het origineel. Op basis van de personages en de handeling die er al was, bouwen we
verder.”
Tekst: Laura Roling
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‘DE WOLFSKLOOF IS HAAST
EEN FILMSCÈNE’
Interview met dirigent Patrick Hahn

Met Der Freischütz maakt Patrick Hahn, pas 26 jaar oud, zijn debuut bij DNO en
het Concertgebouworkest. Hoe klinkt zijn interpretatie van de opera? En hoe ziet
hij de figuur van de dirigent, die zo’n cruciale rol speelt in de productie van Kirill
Serebrennikov?
Je bent Oostenrijker, dus kom je uit de Duitstalige wereld. Ben je opgegroeid met
Der Freischütz?
“Nee, dat ben ik niet. Het werk wordt veel opgevoerd in Duitsland en Oostenrijk, maar mijn
ouders hebben me als kind nooit meegenomen naar de opera. De eerste opera die ooit op
mijn pad kwam was Die Zauberflöte toen ik twaalf was, maar dat was alleen omdat ik in
een jongenskoor zat en een van de rollen mocht zingen. Aangezien er in Der Freischütz
geen kinderrollen zijn, leerde ik de opera pas kennen toen ik ouder was, rond mijn
achttiende.”
Der Freischütz heeft de status van de eerste Duitse romantische opera.
Wat maakte de opera zo vernieuwend?
“Ik denk dat er twee kanten aan zitten. Enerzijds is er het verhaal, dat een bepaalde traditionele wereld en gemeenschap voorstelt en ook griezelelementen kent. Anderzijds is er de
muziek. Die houdt het midden tussen een laat-klassieke opera en een vroege Wagner.
Sommige stukken, zoals de koren of de finale helemaal aan het slot van de opera, zijn heel
traditioneel, bijna stereotiep. Maar er zijn ook uiterst vernieuwende scènes, zoals de finale
van het tweede bedrijf, de Wolfskloofscène. In de muziek vinden we een bijna expressionistische schildering vol verschrikking, zoals nog niet eerder op zo’n manier was gedaan.
Het is bijna als een filmscène. Met slechts strijkers en enkele fluiten opent de scène met de
suggestie van gevaar dat op de loer ligt, en dat bouwt zich op tot een orkestrale uitbarsting
vol horror. Je zit echt op het puntje van je stoel.”
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Waarin horen we de invloed die Weber heeft gehad op, bijvoorbeeld, Wagner?
“Der Freischütz is nog steeds heel duidelijk een ‘nummeropera’, met geïsoleerde aria’s,
koorscènes en dialogen tussendoor. Het is een werk dat nog in een strak korset zit. Maar
tegelijkertijd kijken scènes als de Wolfskloof al vooruit naar de richting die Wagner zou
inslaan. We horen als het ware de kiemen van Wagners steeds meer doorgecomponeerde
muziekdrama’s. Vooral Wagners vroege opera’s, zoals Der fliegende Holländer, Tannhäuser en Lohengrin zijn schatplichtig aan Weber.”
Je leidt het Koninklijk Concertgebouworkest, dat vooral bekend staat om zijn
interpretatie van het laat-romantische repertoire. Hoe zorg je ervoor dat Der
Freischütz niet klinkt als Tristan en Isolde of een Mahler-symfonie?
“Ik werk met een van de beste orkesten ter wereld, en wat ik merk is dat ze zich heel snel
aanpassen aan wat dit werk nodig heeft. Wat voor mij erg prettig is, is dat het orkest deze
opera nog nooit heeft gespeeld. Als je als dirigent iets anders wilt doen met een orkest dat
een bepaald werk al heel vaak heeft gespeeld, kost het je veel moeite om iedereen mee te
krijgen en van bepaalde ideeën af te stappen. Bij het KCO staat iedereen open voor wat ik
wil.”
Waar streef je naar in je interpretatie?
“Als je naar de partituur van Der Freischütz kijkt, zie je heel gedetailleerde markeringen wat
betreft dynamiek en articulatie. Die neem ik uiteraard heel serieus, en ik denk dat de
muziek baat heeft bij een zekere helderheid en puntigheid. Daarnaast benader ik het werk
meer als een vroege Wagner dan als een late Mozart-opera.”
Je bent niet alleen de dirigent, maar vertolkt ook de rol van de duivelse Samiel.
“In Kirill’s interpretatie is de dirigent de duivel. Hij heeft in het operabedrijf de touwtjes in
handen. Iedereen is bang voor hem en probeert hem te behagen. Dat is natuurlijk een
cliché waar we mee spelen, want de dictatoriale dirigent behoort echt wel tot het verleden.
Het is ook een rol die heel ver van me af staat. Ik ben absoluut geen klassieke ‘maestro’,
dus het is een leuke uitdaging om deze rol te spelen.”
Ben je je als dirigent bewust van je machtspositie? En hoe ga je daarmee om?
“Democratie bestaat niet in een operahuis of een orkest. Iemand moet de beslissingen
nemen en de verantwoordelijkheid dragen, anders kom je niet tot een uitvoering. Maar ik
denk niet dat je dictatoriaal of hard hoeft te zijn om uit een orkest te halen wat je wilt. Ik
denk dat als je respectvol, vriendelijk en open bent tegen de mensen met wie je werkt, je
veel betere resultaten krijgt. Met de zangers is de dynamiek wel weer een beetje anders
dan met orkestleden. Wanneer zangers een aria zingen, is het mijn rol om hen te volgen,
niet andersom.”
Tekst: Laura Roling
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MUZIEK EN DRAMA IN
DER FREISCHÜTZ

In Der Freischütz horen we Carl Maria von Weber op de toppen van zijn kunnen:
het resultaat van een leven in het theater.
Carl Maria von Weber werd van jongs af aan ondergedompeld in de wereld van theater en
muziek. Nog voor zijn eerste verjaardag besloot zijn vader – een violist en Kapellmeister
die zelf het adellijke ‘von’ aan de familienaam had toegevoegd – een reizend theatergezelschap op te richten. Carl Maria’s moeder Genovefa was de sterzangeres van het gezelschap, en het repertoire was breed: toneelstukken van Lessing, Schiller en Goethe stonden op het repertoire naast opera’s (nog preciezer: Singspiele) van Mozart, zoals Die
Entführung aus dem Serail en Die Zauberflöte. Carl Maria stond als jongenssopraan ook
regelmatig op het podium en gold als een zeer verdienstelijk zanger.
Aan het reizende theaterleven kwam een einde toen vader Weber na het overlijden van Genovefa het gezelschap ontbond. Alles stond vanaf dat moment in het teken van de muzikale
opleiding van de jonge Carl Maria, die het nodige talent aan de dag legde. Al op zeventienjarige leeftijd kreeg Weber, op aanbeveling van een van zijn muziekdocenten, de leiding over
het operahuis in Breslau. De ambitieuze en hervormingsgezinde jonge directeur liep echter
al snel tegen de nodige weerstand binnen het operahuis aan. Na zijn tweede seizoen overkwam hem een bizar ongeluk dat een einde zou maken aan zijn tijd in Breslau: zijn vader,
Franz Anton, maakte lithografieën en bewaarde het hiervoor benodigde salpeterzuur in een
wijnfles. Een nietsvermoedende Carl Maria schonk zichzelf een glas in en dronk het leeg.
Ruim twee maanden lang lag hij doodziek op bed, en zijn (zang)stem zou de rest van zijn
leven beschadigd blijven. In het operahuis was de situatie voor hem onhoudbaar geworden.
Hij besloot zijn verlies te nemen, zei zijn baan in Breslau op en begon een leven als, onder
meer, reizend pianovirtuoos. Ook ontwikkelde hij zich als componist. In 1810 ging zijn opera
Silvana – dat zich net als Der Freischütz in een bosachtige omgeving in een gemeenschap
van jagers afspeelt – met enig succes in première, in 1811 gevolgd door de komische eenakter Abu Hassan, dat ontleend is aan de vertellingen van Duizend-en-een-nacht.

Weber zou echter terugkeren in het operabedrijf. In 1813 kreeg hij de leiding over het
operagezelschap in Praag dat ooit Mozarts Don Giovanni in wereldpremière had laten
gaan. De gloriedagen van het huis waren echter voorbij, en het was aan Weber om die
weer te laten herleven. Zijn agenda was allerminst bescheiden: naast de Italiaanse en de
Franse opera lag de Duitstalige opera Weber na aan het hart. De eerste titel die hij programmeerde voor het Praagse publiek was dan ook Beethovens Fidelio. De zeer lauwe
ontvangst van de opera stelde Weber diep teleur en zette hem ertoe aan om introducerende artikelen – een soort programmatoelichtingen – te schrijven over de opera’s die in
Praag te zien waren. Het mocht niet baten: in 1816 nam Weber gedesillusioneerd over het
Praagse publiek afscheid van het gezelschap.
Toen in Dresden in 1817 naast een Italiaans operagezelschap een Duitse opera opgericht
zou worden, waagde Weber zich weer aan het leiderschap van een operahuis. De verantwoordelijkheid voor het Franse repertoire viel ook onder Weber. Zo raakte hij goed bekend
met de Franse opera, iets dat hem later bij het componeren van Der Freischütz goed van
pas zou komen. Daarnaast hield hij zich bezig met alles dat bij het operabedrijf komt kijken: casting, kostuums, decorontwerp, regie, belichting, programmatoelichtingen en
uiteraard de muzikale leiding – een uitstekende leerschool. Toen vanuit Berlijn de compositieopdracht kwam voor wat uiteindelijk Der Freischütz zou worden, kwam Weber goed
beslagen ten ijs, met ervaring in alle aspecten van het operamaken en sterke ideeën over
wat op muziekdramatisch vlak werkt.
Romantiek
Interesse voor folklore was in de decennia voor Der Freischütz booming, deels omdat het
beantwoordde aan romantische en nationalistische sentimenten. In het politiek verbrokkelde Duitse taalgebied groeide een interesse voor volkscultuur: daar zou een manier van
leven te vinden zijn uit lang vervlogen tijden. Vanuit die belangstelling hadden Achim von
Arnim en Clemens Brentano in 1805 hun Des Knaben Wunderhorn gepubliceerd, een verzameling Duitse volksliedjes, en reisden de gebroeders Grimm het Duitse taalgebied door
op zoek naar traditionele volkssprookjes.
Het is niet verrassend dat Weber zich aangetrokken voelde tot het verhaal van Der
Freischütz: enerzijds bood het hem de gelegenheid uit te pakken met populaire folkloristische elementen, die we vooral terugzien in de grote koorscènes; anderzijds bood het minstens zo geliefde griezelelement van het verhaal hem de kans om spannende en huiveringwekkende muziek te schrijven. Het woud, bij uitstek een plek waar de natuur groter is dan
de mens, was daarbij een dankbare dramatische setting – een omgeving die op verschillende manieren tot de verbeelding spreekt en zowel geassocieerd kan worden met het
goede en zuivere (bij daglicht) als met het duistere en bovennatuurlijke (‘s nachts). Het was
de wereld van het woud die Weber inspireerde tot wat zijn meest vernieuwende muziek in
Der Freischütz zou worden.
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De ouverture als microkosmos
Weber componeerde de ouverture van Der Freischütz pas toen hij de hele opera had
geschreven. Het is geen catalogus van de meest geliefde deuntjes uit de opera, zoals de
volksdansen, koren van bruidsmeisjes en jagers, en de aanstekelijke muziek van de opgewekte Ännchen, maar een voorafspiegeling van de strijd tussen goed en kwaad die in de
opera uitgevochten wordt.

Het gieten van de kogels begint, en na iedere kogel volgt een nieuw griezeleffect in het
orkest, dat opbouwt van onheilspellend mysterie tot demonische chaos: overvliegende
nachtvogels, een aanstormend everzwijn, het opsteken van een wind en het afbreken van
boomtoppen, het angstaanjagend galopperen van paarden, duister gezang van een koor
vol spookachtige jagers, om te culmineren in een weergaloze climax waarin het Wolfskloof-thema uit de ouverture op volle kracht terugkeert.

De ouverture opent met unisono strijkers en houtblazers die een landelijk klanklandschap
oproepen. Plots doet in deze wereld een duistere macht, de duivelse figuur Samiel, zijn
intrede, met een onheilspellend verminderd septiemakkoord. Het verminderd septiemakkoord wordt in de opera bij uitstek gebruikt op momenten van dreiging en schrik, bijvoorbeeld wanneer de overleden Commendatore zich in Mozarts Don Giovanni meldt om Giovanni mee te sleuren naar de hel.

Het zijn huiveringwekkende scènes zoals deze waarop we Weber niet alleen horen als
uiterst begaafd componist, maar bovenal als man van het theater die daar vanaf zijn jongste jaren groot was geworden.

Na hun fluisterzachte intrede nemen de duistere machten toe in kracht en barst het orkest
op volle kracht uit in het stormachtige motief dat in de Wolfskloofscène terug zal keren.
Deze duisternis wordt doorbroken door een lyrische klarinetsolo die Agathes liefdesthema
uit haar aria in de tweede akte introduceert. Dit liefdesthema hangt nauw samen met de
krachten van het goede; niet voor niets is dit de muziek die we horen in de triomfantelijke
finale van de opera. Het goede en het kwade gaan in de ouverture de strijd aan – we horen
een muzikaal armpje drukken dat uitmondt in de ondubbelzinnige overwinning van het
goede. Sterker nog: de laatste veertig maten van de ouverture zijn voor het orkest identiek
aan de laatste veertig maten van de opera.
Wolfskloof
Het bezoek van Kaspar en Max aan de Wolfskloof, het domein van de diabolische jager
Samiel, is een van de meest tot de verbeelding sprekende scènes in de opera. Vanaf het
moment dat het doek opgaat wordt een uiterst unheimische sfeer geschetst, met blazers
in de lagere registers, tremolos in de strijkers en volop verminderde septiemakkoorden.
Vervolgens doet een koor van geesten zijn intrede doet met fluisterzachte onheilspellende
mededelingen, afgewisseld door angstaanjagende ‘Uhui’-kreten. Nog voordat Max arriveert, begint Kaspar met zijn ritueel om Samiel op te roepen. Wanneer hij zijn dolk in een
schedel steekt, horen we een tritonus, een interval dat vanwege zijn onaangename klank in
de Middeleeuwen ook wel bekend stond als de diabolus in musica, de duivel in de muziek.
Wat volgt is wellicht het meest curieuze ‘duet’ uit de operageschiedenis: Kaspar zingt en
Samiel spreekt. De stem van de duivel bestaat buiten de wereld van muziek of harmonie en
zijn strenge en dwingende uitroepen contrasteren sterk met de gepassioneerde en smekende muziek van de wanhopige Kaspar.
Met een optimistisch hoorngeschal wordt de opkomst van Max aangekondigd. Bij aankomst in de Wolfskloof ziet hij visioenen, eerst van zijn overleden moeder die hem wegwuift,
vervolgens van een wanhopige Agathe die zelfmoord pleegt. In zijn zang horen we een duidelijke echo van zijn wanhopige en vertwijfelde aria uit de eerste akte (‘Nein, länger trag ich
nicht die Qualen’), maar nu veel meer gedecideerd: Max heeft zijn besluit genomen.

Tekst: Laura Roling
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Jasmijn van Wijnen

OVER THE BLACK RIDER

In Kirill Serebrennikovs Der Freischütz is niet alleen muziek van Carl Maria von
Weber te horen, maar ook van componist en zanger Tom Waits. Uit The Black
Rider, gebaseerd op dezelfde verhaalstof als Webers opera, horen we de nummers
‘Just The Right Bullets’, ‘Flash Pan Hunter’ en ‘I’ll Shoot The Moon’.
Op 31 maart 1990 ging in het Thalia Theater in Hamburg de voorstelling The Black Rider:
The Casting of the Magic Bullets in première. De voorstelling kwam tot stand in een
samenwerking tussen drie grote Amerikaanse artiesten van de jaren ’80: muziekicoon Tom
Waits, schrijver William S. Burroughs en experimenteel theater- en operaregisseur Robert
Wilson. Zij baseerden zich op het negentiende-eeuwse Duitse volks- en spookverhaal Der
Freischütz en vonden daarin een waardevolle vergelijking tussen het kwaad in de vorm van
de deal met de duivel en meer hedendaagse verleidingen zoals drugs en alcohol. Het originele programmaboek voor The Black Rider somde drie bronnen op voor de voorstelling:
Der Freikugelguß des Schreibers (1750) uit Die Sagen der Monatlichen Unterredungen
Otto von Grabens zum Stein, Der Freischütz. Eine Volkssage (1810) uit August Apel en
Friedrich Launs Gespenterbuch – het verhaal waar Carl Maria von Webers opera ook op
werd gebaseerd – en op Thomas de Quincey vertaling van Der Freischütz naar het Engels,
The Fatal Marksman (1825) gepubliceerd in de bundel Coleridge and Opium Eating and
Other Writings.
Burroughs bewerkte het originele volksverhaal, voegde daar moderne Anglo-Amerikaanse
toespelingen aan toe – er zijn aan drugs gerelateerde metaforen en er is zelfs een Hemingway-dialoog – en vormde het om tot een libretto. Dat wil zeggen: hij schreef de gesproken
teksten die aansloten bij Wilsons ideeën, aanwijzingen en ontwerpen. De muziek en
gezongen teksten werden vervolgens door Waits (in samenwerking met Greh Cohen en
Gerd Bessler) aan het geheel toegevoegd.
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Het verhaal
The Black Rider sluit duidelijk aan bij het originele verhaal van Der Freischütz: ook hier
wordt een zekere Wilhelm, een archivaris, verliefd op de dochter van een jager. Om met
haar te mogen trouwen, moet Wilhelm laten zien wat hij waard is als jager, om zo goedkeuring van haar vader te krijgen. Maar als ‘een man van pen en inkt’ is zijn schot belabberd en
verliest hij zijn hoop op het huwelijk. Hij krijgt magische kogels aangeboden door de duivel
Pegleg – die hem verzekert dat zijn kogels altijd raak zullen schieten. Maar, hoewel de
meeste kogels zullen raken wat Wilhelm wil, zal één van de kogels onder Peglegs controle
blijven. Naïef en geteisterd door wanhoop, aanvaardt Wilhelm het Faustiaanse pact. Ook in
deze versie, en anders dan in de opera, is er geen goede afloop: op de dag van Wilhelms
huwelijk treft de laatste kogel zijn geliefde. Zij overlijdt ter plaatse. Wilhelm wordt gek en
voegt zich bij de vorige slachtoffers van Satans sluwheid in het carnaval van de duivel.
Hoewel The Black Rider is gebaseerd op een oud volksverhaal, is het ook sterk doorspekt
met elementen uit Burroughs eigen leven. Onvoorstelbaar, maar waar gebeurd: Burrough
schoot zijn eigen vrouw per ongeluk neer toen hij onder invloed de legende van Willem Tell
probeerde na te spelen. Bovendien kan het verhaal als geheel opgevat worden als een
waarschuwing voor de destructieve krachten van verslaving: “The magic bullets lead to
devil’s work like marijuana leads to heroin”, leert Waits’ songtekst van het nummer ‘Crossroads’ ons. Tom Waits zei over Burroughs adaptatie van het verhaal: “Burroughs gebruikte
een aantal van de takken van het originele verhaal, en liet ze uitgroeien tot meer metaforische dingen in onze dagelijkse levens die in feite net zo goed deals met duivels zijn. Het
listige aan deze deals is dat we ons er niet van bewust zijn dat we ze gemaakt hebben. En
wanneer ze tot bloei komen, zijn we geschokt en verbaasd.”
Avant-garde theater
Voor zijn zwarte komedie creëerde Wilson in zijn typerende stijl een visuele wereld vol hellende vlakken, met van grootte veranderende stoelen, schuin afgesneden tafels en andere
perspectief-spelletjes. Een wereld die met haar overdreven clowneske grime en kostuums
zowel aansloot bij de Duitse cabaretstijl als bij het Duits expressionisme zoals we dat ook
kennen uit de film Das Cabinet des Dr. Caligari van Robert Wiene (1920). In The New York
Times werd The Black Rider “een speelse samenkomst van Duits expressionisme en
Japanse Kabuki met Amerikaanse vaudeville, muzikale komedie en stomme-film clownerie” genoemd.
Het naleven
The Black Rider werd in ieder geval een groot internationaal succes en werd reeds in 1991
in Het Muziektheater in Amsterdam opgevoerd. In 1993, drie jaar na de première van The
Black Rider, bracht Tom Waits een album uit met de nummers die hij voor de voorstelling
schreef. De muziek vindt een midden tussen pop, Joodse klezmermuziek, jazz en blues,
met een knipoog naar Kurt Weill. Tom Waits zelf zei erover in 2006: “Het sloeg echt aan.
Het werd een soort underground-versie van Cats, of zoiets. Het ging overal heen, naar
middelbare scholen en universiteiten, en (het werd) door veel verschillende theatergezelschappen uitgevoerd.” The Black Rider is zo uitgegroeid tot een klassieker van het hedendaagse muziektheater.
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BIJGELOOF IN DE OPERA

YING FANG – Ännchen

“Ik geloof in karma: hoe je mensen behandelt, in het leven of op het
podium, zal uiteindelijk naar je terugkomen. Ook geloof ik heel sterk
dat wij als mensen niet het middelpunt van het universum zijn. Er
zijn altijd grotere krachten dan de mens: kijk maar naar de natuur; er
is zo veel meer dat ons omringt en beïnvloedt. En dat is niet iets
waar ik bang voor ben. Ik heb er eerder ontzag voor. Het bovennatuurlijke kan ook iets heel moois zijn. En dit bewustzijn pas ik ook
toe op mijn kunst: op een dag van een optreden heb ik de neiging
om heel stil te zijn en tijd voor mezelf te nemen. In de ochtend doe ik
yoga om tot mezelf te komen en voor de voorstelling een kort dutje,
gewoon zodat ik fris ben voor wat er gaat gebeuren.”

BENJAMIN BRUNS – Max
‘Toi toi toi’ in plaats van ‘succes’ zeggen, geen echte spiegels of echte bloemen op
het podium en niet fluiten achter de schermen: dat brengt ongeluk. En denk er niet
aan het woord ‘Tosca’ te laten vallen! Draag geen paars naar een Italiaanse opera
– vanwege de associatie van de kleur met Italiaanse uitvaarten –, zorg ervoor dat
je de dirigent op de dag van de première niet ziet, en de regisseur al helemaal niet
spreekt. Geen vrees wanneer de generale repetitie slecht gaat: het betekent een
goede voorstelling. Kleedkamer nummer 13 blijft leeg, waarom de goden verzoeken als het niet per se hoeft?
In een vak waarin alles op een specifiek moment in tijd en ruimte precies goed moet verlopen, is het verleidelijk houvast te zoeken in gebruiken, rituelen en verborgen betekenissen.
Naast de bijgelovige angsten en gebruiken bij de uitvoerende artiesten achter de schermen, dragen ook sommige opera’s in zichzelf een reputatie van ongeluksbrenger met zich
mee. La forza del destino van Giuseppe Verdi, bijvoorbeeld, wordt als ‘vervloekt’ gezien
– door een aantal ongelukkige voorvallen. Bariton Leonard Warren zakte in 1960 in de
Metropolitan Opera tijdens een opvoering in elkaar en stierf. Dit zou zijn waarom Pavarotti
de opera nooit op het podium zou hebben gezongen; hij wilde deze vervloekte pech voorkomen. Men is dit griezelige voorval in de operawereld sindsdien nooit vergeten.
Een vergelijkbaar bijgeloof heerst binnen de context van de opera Tosca. In 1965, tijdens
een uitvoering van Tosca met Maria Callas, vatte haar pruik vlam. In 1970 herhaalde dit
incident zich toen ook de pruik van Galina Vishnevskaya in brand vloog tijdens de voorstelling. Toeval of niet?
Hoe kijken moderne zangers tegen dit soort rituelen en bijgeloof aan? We vroegen het een
aantal castleden.

“Ik ben zelf helemaal niet bijgelovig en heb ook geen speciale band
met het bovennatuurlijke. Maar ik houd me wel aan de belangrijkste theatergebruiken: geen “dankjewel” antwoorden na “toi toi toi”,
en backstage niet fluiten – maar dat is voor mij meer een traditie
dan een bijgeloof. Het enige waar ik echt bang voor ben is dat ik
naar mijn schema kijk en erachter kom dat ik een optreden vergeten ben. Ik beschouw mezelf als nuchter en rationeel; mijn enige
ritueel voor een optreden is het drinken van een goede kop koffie.”

GÜNTHER GROISSBÖCK – Kaspar + Ein Eremit

“Als iemand me vijf jaar geleden had gevraagd of ik bijgelovig was,
zou ik dat ten stelligste hebben ontkend. Maar in de laatste jaren
heb ik genoeg ervaringen opgedaan die mij op zijn minst lieten
twijfelen of er niet een soort hogere macht bestaat, tussen hemel
en aarde. Dingen die bijna spooky zijn in hun te grote toevalligheid.
Daarentegen ben ik nogal schaamteloos als het om theatergebruiken gaat. Ik fluit bijvoorbeeld wél graag backstage – wat voor veel
mensen echt een doodzonde is. Natuurlijk wil ik daar niemand mee
kwetsen, maar ik geef niet echt om die tradities.”

MICHAEL WILMERING – Kilian + Ottokar
“Voor mij heeft zingen iets spiritueels of bovennatuurlijks. Af en toe
overkomt je echt iets als je zingt. Waar mensen normaal gesproken
drugs voor nodig hebben, dat heb ik met muziek en klank; dat je
opeens onverwacht wordt overweldigd door een hele sterke kracht.
Het is een gevoel dat je op het toneel of in de studio overkomt. Het
valt niet te sturen. Als je denkt “oké, nu ga ik er helemaal voor”, dan
gebeurt het meestal juist niet. Het is niet te begrijpen – en dat
hoeft ook niet!”
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DE WOLFSKLOOF IN HET
GESPENSTERBUCH

In het verhaal Der Freischütz in het Gespensterbuch van August Apel en Friedrich
Laun wordt de Wolfskloofscène op een bloedstollende wijze beschreven.
De magische cirkel was getrokken, de schedels en het gebeente van de doden waren
rondom geplaatst. De maan wikkelde zich steeds dichter in de wolken, en liet de sombere
kolen, opgeblazen door afwisselende windvlagen, als enige de nachtelijke daad verlichten
met een doffe roodachtige gloed.
In de verte sloeg een klokkentoren het derde kwartier; Wilhelm [Max] legde de gietlepel
op de kolen en gooide het lood erin, samen met drie kogels die al eerder waren ingeslagen,
want hij herinnerde zich dat hij tijdens zijn leertijd van dit gebruik van de scherpschutters
had gehoord. Het bos begon zich te roeren. Af en toe fladderden uilen, vleermuizen en
andere lichtschuwe nachtvogels op, verblind door het licht. Ze vielen van hun takken en
gingen zitten rond de magische cirkel, waar ze onverstaanbare gesprekken leken te voeren
met de schedels, gedempt kakelend. Hun aantal nam toe, en tussen hen flitsten nevelige
figuren, als wolken, soms dierlijk, soms meer menselijk van vorm. De windvlagen speelden
met hun doffe damplijven, als met avondwolken van dauw, slechts één stond schaduwachtig, maar onveranderd, ver van de kring, weemoedig naar Wilhelm starend. Soms hief zij
haar bleke handen klagend op en scheen te zuchten. De kolen brandden somberder toen
zij haar handen ophief, maar een grijze uil zwaaide met zijn vleugels en wakkerde de stervende aan. Wilhelm wendde zich af, want het gezicht van zijn overleden moeder scheen
hem vanuit de sombere gestalte met klagende weemoed toe te spreken.
Toen sloeg de klok elf uur. De witte figuur verdween met een zucht. De uilen en nachtraven fladderden kreunend op, de schedels en beenderen rammelden onder hun vleugels.
Wilhelm knielde bij zijn vuur, hij goot, en met het laatste klokkenspel viel de eerste kogel
uit de vorm.
[...] Nu kwam een ruiter op een zwart paard langzaam dichterbij. Hij stopte voor de vernietigde magische cirkel. “Je hebt je test goed doorstaan,” zei hij, “wat verlang je van mij?”

“Niets van jou,’ antwoordde Wilhelm, “wat ik nodig heb, heb ik mezelf al vervaardigd.”
“Met mijn hulp,” vervolgde de vreemdeling, “daarom is mijn deel van mij.”
“Nooit!” riep Wilhelm, “ik heb u noch ingehuurd noch geroepen.”
De ruiter lachte spottend. “Jij bent stoutmoediger,” zei hij, “dan jouw gelijken plegen te zijn.
Pak de kogels die je hebt voorbereid. Zestig voor jou, drie voor mij; deze raken, gene
bedriegen. Tot ziens, dan zul je het begrijpen.”
Wilhelm draaide zich om. “Ik wil u niet meer zien,” riep hij, “verlaat me!”
“Waarom wend je je van mij af?” vroeg de vreemdeling met een vreselijke glimlach, “ken
je mij niet?”
“Nee, nee!” riep Wilhelm huiverend uit, “ik wil je niet kennen, ik weet niets van je! Wie je
ook bent, laat me alleen!”
De zwarte ruiter keerde zijn paard. “Je opstaande hoofdhaar,” zei hij met doffe ernst,
“bewijst dat je me kent. Ik ben degene die je met opstandige huivering in je gedachten
noemt.” Met deze woorden verdween hij, en de bomen waaronder hij was blijven staan,
lieten verdorde takken op de grond vallen.
Tekst: August Apel
Vertaald door Maartje Boekestein
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HET SLOT VAN DER
FREISCHÜTZ IN HET
GESPENSTERBUCH

In het Gespensterbuch van August Apel en Friedrich Laun eindigt Der Freischütz
anders dan in Webers opera: in het oorspronkelijke verhaal is geen heremiet die
als deus-ex-machina verschijnt en het goede laat overwinnen.
De jagers kwamen terug. De vorst was onuitputtelijk in zijn loftuitingen over Wilhelm. “Het
lijkt me bijna belachelijk,” zei hij, “om na zulke jachtbewijzen nog om een proefschot te vragen. Maar, ter ere van de oude wet, moeten wij voor één keer iets onnodigs doen, en laten
wij de zaak dus zo snel mogelijk afhandelen. Er zit een duif op die pilaar, schiet hem neer.”
“In godsnaam,” riep Käthchen [Agathe] haastig, “Wilhelm [Max], schiet er niet op. Oh, ik
droomde vannacht dat ik een witte duif was, en moeder bond een ring om mijn nek, toen
kwam jij en zat moeder onder het bloed.”
Wilhelm trok zijn geweer terug, dat al gereed was. De vorst glimlachte. “Nou, nou!” zei hij,
“zo timide? Dat past niet bij een jagersmeisje. Moed, moed, bruidje! Of is die kleine duif
misschien je favoriet?”
“Nee,” antwoordde ze, “ik ben alleen zo bang.”
“Nou dan,” riep de vorst, “moed, meneer de houtvester, schiet!”
Het schot werd afgevuurd, en op hetzelfde moment viel Käthchen met een luide kreet op
de grond.
“Wonderlijk meisje!” riep de vorst, en pakte Käthchen op, maar een stroom bloed liep over
haar gezicht, haar voorhoofd was verbrijzeld, met een geweerkogel in de wond.
“Wat is er?” riep Wilhelm, toen er luid geschreeuw achter hem klonk. Toen hij omkeek, zag
hij Käthchen doodsbleek in haar bloed liggen. Naast haar stond de Verminkte en met een
helse grijns spotte hij: “Zestig raken, drie bedriegen.”
Wilhelm zwaaide woedend zijn dolk naar de gehate figuur. “Vervloekte,” riep hij wanhopig,
“zo heb jij mij bedrogen?” Meer kon hij niet uitbrengen, want hij zonk bewusteloos op de
grond naast de bebloede bruid.
De vorst en de priester probeerden tevergeefs de verweesde ouders te troosten. Moeder
Anne had nauwelijks de profetische dodenkrans op het lijk van de bruid gelegd, toen zij

haar diepe pijn met een laatste traan uitweende. De eenzame vader volgde haar al snel
naar het graf. Wilhelm sloot zijn leven af in het gekkenhuis.
Tekst: August Apel
Vertaald door Maartje Boekestein
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ARTISTIEK TEAM

PATRICK HAHN

Muzikale leiding + Samiel
De Oostenrijkse dirigent, componist en pianist Patrick Hahn (1995) geldt als een van
de meest getalenteerde artiesten van zijn
generatie. Sinds de start van het seizoen
2021/2022 is hij muziekdirecteur van het
operahuis en symfonieorkest in Wuppertal,
waar hij recentelijk Béla Bartóks opera
Hertog Blauwbaards burcht en Richard
Wagners Tannhäuser dirigeerde. Als dirigent stond hij onder meer voor het Münchner Philharmoniker, Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Dresdner
Philharmonie en Camarata RCO. Hij is
daarnaast eerste gastdirigent en artistiek
adviseur van het Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra (BIPO) en eerste gastdirigent van het Münchner Rundfunkorchester.
Hij maakt met Der Freischütz, waarin hij
ook de rol van Samiel vertolkt, zijn debuut
bij De Nationale Opera en het Koninklijk
Concertgebouworkest.

KIRILL SEREBRENNIKOV

Concept, regie, decor, kostuums en
dialogen
Kirill Serebrennikov studeerde Natuurwetenschappen in zijn geboortestad Rostov
aan de Don, maar ontwikkelde zich als
autodidact al tijdens zijn studie als theater-,
film-, opera- en televisieregisseur en als
ontwerper. Zo regisseerde hij Falstaff bij het
Marijinski Theater in Sint-Petersburg en De
gouden haan bij het Bolsjojtheater in Moskou. Buiten Rusland boekte hij successen
met producties van Salome (Staatsoper
Stuttgart), Il barbiere di Siviglia (Komische

Oper Berlin en Theater Basel), Così fan
tutte (Opernhaus Zürich), Nabucco
(Staatsoper Hamburg) en Parsifal bij de
Wiener Staatsoper en De neus bij de Bayerische Staatsoper München. Serebrennikov
is ook een gerenommeerd filmmaker van
films als The Student, Leto en Petrov’s Flu.
Tijdens het Filmfestival van Cannes in 2022
gaat zijn nieuwste film Tchaikovsky’s Wife in
première. Van 2012 tot 2021 leidde hij het
Gogolcentrum in Moskou. Met zijn regie
van Der Freischütz debuteert hij bij De Nationale Opera.

EVGENY KULAGIN

Choreografie en co-regie
De Russische choreograaf en regisseur
Evgeny Kulagin studeerde aan de Academie voor Kunst en Cultuur in Tsjeljabinsk. In
2002 was hij mede-oprichter van het
hedendaagse dansgezelschap Dialogue
Dance op in Kostroma. Het gezelschap
werd bekroond met drie prestigieuze Gouden Maskers. Sinds 2014 werkt Kulagin als
vaste regisseur en choreograaf bij het
Gogolcentrum in Moskou, opgericht door
Kirill Serebrennikov. Samen met hem creëerde hij eveneens tal van theater- en
operaproducties, zoals Così fan tutte
(Opernhaus Zürich), Nabucco (Staatsoper
Hamburg), Parsifal (Wiener Staatsoper) en
De neus (Bayerische Staatsoper München).

TANYA DOLMATOVSKAYA

Kostuumontwerp
De Russische kostuumontwerper Tatyana
Dolmatovskaya creëert kostuums voor
zowel theater als film. Ze werkte veelvuldig

samen met regisseur Kirill Serebrennikov,
recentelijk aan het toneelstuk Der schwarze
Mönch in het Thalia Theater te Hamburg en
de opera’s De Neus in de Bayerische
Staatsoper te München en Parsifal in de
Wiener Staatsoper. Samen creëerden zij
ook kostuums voor Così fan tutte (2018) in
het Opernhaus Zürich en Nabucco (2019)
in de Staatsoper Hamburg.

FRANCK EVIN

Lichtontwerp
De Franse lichtonwerper Franck Evin werkt
sinds het seizoen 1995-1996 als artistiek
hoofd van de belichting bij de Komische
Oper Berlin, waar hij meewerkte aan talloze
producties. In 2006 werd hij onderscheiden
met een Opus Award in de categorie licht
ontwerp voor zijn Così fan tutte bij dit
operahuis. Sinds 2012 is hij artistiek directeur lichtontwerp van Opernhaus Zürich.
Hij heeft in de loop der jaren vast samen
gewerkt met regisseurs als Barrie Kosky,
Andreas Homoki, Calixto Bieito en Hans
Neuenfels. Bij De Nationale Opera werkte
hij eerder samen met Andreas Homoki aan
Alban Bergs Lulu (2002), Richard Strauss’
Capriccio (2002) en Die Frau ohne Schatten
(2008), en met Barrie Kosky aan Armide
(2013) en Tosca (2022).

ALAN MANDELSHTAM

Video-ontwerp
Videokunstenaar Alan Mandelshtam heeft
gewerkt bij het Gogolcentrum en Theater
aan de Malaja Bronnaja in Moskou, met
regisseurs als Kirill Serebrennikov, Konstantin Bogomolov, Philip Grigorian, Maxim

Didenko, Nina Chusova, Anton Adasinsky
en Elmar Senkovs. Belangrijke producties
in de afgelopen jaren zijn De demonen van
Dostojevski en Oom Lev, De tragedie van
Vladimir Majakovski, Wie is gelukkig in
Rusland?, Een man zonder naam (alle drie
in het Gogolcentrum) en Carmen in Perm.
Hij werkte ook met Serebrennikov samen
aan Sjostakovitsj’ De neus aan de Bayerische Staatsoper (2021). Hij maakt zijn
debuut bij DNO.

DANIIL ORLOV

Muziekdramaturgie
Daniil Orlov is pianist, arrangeur en componist. Hij werd opgeleid aan het Staatsconservatorium van Moskou en in het Young
Artists-programma van het Bolsjoj Theater.
Hij nam ook deel aan het opleidingsprogramma van de operastudio van de Komische Oper Berlin. In Moskou heeft hij als
muzikaal co-creator meegewerkt aan voorstellingen in verschillende theaters. Sinds
2018 werkt hij nauw samen met regisseur
Kirill Serebrennikov, die hij adviseert op het
gebied van muziekdramaturgie, onder meer
in producties van Così fan tutte in Opernhaus Zürich, Nabucco in de Staatsoper
Hamburg, Parsifal in de Wiener Staatsoper
en De neus bij de Bayerische Staatsoper
München. Hij maakt zijn debuut bij DNO.

LIONEL SOW

Instudering Koor
Lionel Sow studeerde zang en koordirectie
aan het Conservatoire National Supérieur
de Musique in Parijs. Sinds 2011 is hij koorleider van het Chœur de l’Orchestre de
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Paris. Sinds 2017 is hij daarnaast verbonden aan de afdeling zang en koordirectie
van het conservatorium in Lyon. Hij werkt
ook regelmatig als gastdirigent voor professionele orkesten en koren in Frankrijk en
daarbuiten. Lionel Sow werd in januari
2011 benoemd tot Chevalier des Arts et
des Lettres. Bij De Nationale Opera werkte
hij eerder als koordirigent aan Missa in
tempore belli.

MICHAEL WILMERING

Kilian + Fürst Ottokar
De Nederlandse bariton Michael Wilmering
is thuis in opera, lied en oratorium. Hij is
een graag geziene gast bij zowel De Nationale Opera als Opera Zuid, en zingt daarnaast in steden als Parijs, Ravenna, Rijeka,
Stuttgart en Luxemburg. Op zijn repertoire
staan rollen als Papageno in Die Zauber
flöte, Ramiro in L’heure espagnole en Junior
in Leonard Bernsteins A Quiet Place. Hij
creëerde samen met choreograaf Peter
Leung en regisseur Monique Wagemakers
de voorstelling Grenze(n)loos. In 2019 ontving hij een Award van de Operadagen Rotterdam voor deze creatie. Bij De Nationale
Opera zong hij recentelijk de rol van broer
in Kurt Weills Die sieben Todsünden,
Marchese d’Obigny in La traviata en de
mannelijke hoofdrol in Denis & Katya van
Philip Venables.

JAMES PLATT

Kuno
De Britse bas James Platt wordt geprezen
om zijn expressiviteit in stem en spel. Zijn
repertoire omvat rollen als Sarastro in Die
Zauberflöte, Il Commendatore in Don
Giovanni, Vorst Gremin in Jevgeni Onegin
en Hermann Ortel in Die Meistersinger von
Nürnberg. Hij was te zien in operahuizen
zoals de Deutsche Oper Berlin, de Royal
Opera (Londen) en Teatro alla Scala
(Milaan) en op festivals zoals Festival d’Aixen-Provence en Glyndebourne Festival. Hij
heeft een passie voor het oratorium- en
concertrepertoire en heeft samengewerkt
met dirigenten als Sir Mark Elder, Mark

Minkowski, Lars Vogt, Christian Curnyn, en
David Hill. Bij De Nationale Opera vertolkte
hij eerder de rol van Eerste Soldaat in
Salome.

JOHANNI VAN OOSTRUM

Agathe
De Zuid-Afrikaanse sopraan Johanni van
Oostrum viert wereldwijd successen met
haar vertolkingen van rollen van Strauss,
Wagner, Mozart en Janáček. Haar repertoire omvat Elsa in Lohengrin, Leonore in
Fidelio, evenals de titelrollen in Strauss’
Salome en Janáčeks Jenůfa en Káťa Kabanová. Ze werkte samen met dirigenten als
Sir Simon Rattle, Ivor Bolton en Adam Fisher en regisseurs als Tobias Kratzer, Barrie
Kosky en Vera Nemirova. Bij De Nationale
Opera zong ze eerder de rol van de Marschallin in Der Rosenkavalier. De rol van
Agathe heeft zij al veelvuldig gezongen,
onder meer in Londen, Aix-en Provence,
Parijs, Brussel, Wenen en Luxemburg.

ÄNNCHEN

Ying Fang
De Chinese sopraan Ying Fang studeerde
aan het Shanghai Conservatory of Music
en The Juilliard School in New York, en is
voormalig lid van het Lindemann Young
Artist Development Program van The
Metropolitan Opera, waar ze nadien ook
frequent te gast was. Ze heeft wereldwijd
succes met haar rijke en expressieve stem
en heeft gezongen bij de Opéra national de
Paris, Lyric Opera of Chicago en de Salzburger Festspiele. Op haar repertoire staan
rollen als Susanna in Le nozze di Figaro,
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Pamina in Die Zauberflöte, Sophie in
Werther, en Ilia in Idomeneo. Vorig seizoen
maakte zij haar debuut bij De Nationale
Opera als Susanna in Le nozze en zong
vervolgens in Rossini’s Petite messe
solennelle.

rollen als Tamino (Die Zauberflöte), Fenton
(Falstaff), Lysander (A Midsummer Night’s
Dream), Erik (Der fliegende Holländer), en
Florestan (Fidelio). Hij maakt zijn debuut bij
De Nationale Opera als Max in Der
Freischütz.

GÜNTHER GROISSBÖCK

ODIN LUND BIRON

Kaspar + Ein Eremit
De Oostenrijkse bas Günther Groissböck
begon zijn carrière bij de Wiener Staatsoper.
In 2014 debuteerde hij bij de Salzburger
Festspiele als Baron Ochs in Der Rosenkavalier. Deze rol bracht hem internationaal
succes, en hij vertolkte de rol in verschillende grote operahuizen. Hij werkte met
dirigenten als Daniel Barenboim, Philippe
Jordan, Andris Nelsons en Sir Simon Rattle
en is regelmatig te gast bij de Wiener
Staatsoper, Bayerische Staatsoper München, Opéra national de Paris, Teatro alla
Scala, en de Metropolitan Opera. Hij werd
geprezen voor zijn vertolkingen van Banco
(Macbeth) en de titelrol in Boris Godoenov.
Bij De Nationale Opera zong hij onder meer
Gurnemanz in Parsifal (2016), en König
Marke in Tristan und Isolde (2018).

BENJAMIN BRUNS

Max
De Duitse tenor Benjamin Bruns is thuis in
het opera-, oratorium- en concertrepertoire
en een rijzende ster. Sinds hij zijn muzikale
carrière aan het Theater Bremen begon,
zong hij aan de Semperoper Dresden en de
Wiener Staatsoper, en was hij te gast bij de
Bayerische Staatsoper München en het
Konzerthaus Berlin. Op zijn repertoire staan

The Red One
Odin Lund Biron werd geboren in de Verenigde Staten, maar volgde zijn acteursopleiding in Rusland, bij Het Moskouse Kunsttheater. Hij maakte na zijn afstuderen deel
uit van het acteursensemble van het Satyricon Theater in Moskou en speelde onder
meer de rol van Phil Richards in de Russische sitcom Stagiairs. In 2013 werd hij
door regisseur Kirill Serebrennikov
gevraagd voor de hoofdrol in zijn productie
van Gogols Dode zielen, waarna hij acht
jaar aanbleef in het acteursensemble van
het door Serebrennikov gerunde Gogol
Center. De twee werken veelvuldig samen,
recentelijk aan het theaterstuk Der schwarze
Mönch (Thalia Theater) en de film Tchaikovsky’s Wife.

Assistent-dirigent
Aldert Vermeulen
Stagiair assistent-dirigent
Alejandro Cantalapiedra
Instudering Nationaal Jeugd Jazz
Orkest
Konrad Koselleck
Assistent-regisseur
Meisje Barbara Hummel
Masha Zhukova
Avondregie
Meisje Barbara Hummel
Stagiair regie
Kaya Korabiowska-Dean
Repetitoren
Ernst Munneke
Jan-Paul Grijpink
Taalcoach
Miriam Kaltenbrunner
Peter Lockwood
Assistent-koordirigent
Ad Broeksteeg
Taalcoach koor
Cora Schmeiser
Voorstellingsleiding
Marie-José Litjens
Marjolein Bergsma
Thomas Lauriks
Repetitiecoördinator
Emma Becker
Assistent-decorontwerper
Olga Pavliuk
Assistent video-ontwerper
Ilya Deliatitskii
Assistent kostuumproductie
Maarten van Mulken
Eerste toneelmeester
Wim Kuijper

Eerste belichter
Peter van der Sluis
Co van Diepen
Eerste rekwisiteur
Peter Paul Oort
Eerste kleder
Sandra Bloos
Eerste grimeur
Isabel Ahn
Salome Bigler
Geluidstechnicus
David te Marvelde
Videotechnicus
Rutger Flierman
Dramaturgie
Laura Roling
Titelregie
Eveline Karssen
Bediening boventiteling
Johan Lippens
Productievoorbereider
Mark van Trigt
Productieleiding
Emiel Rietvelt
Maaike Ophuijsen
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KOOR VAN DE
NATIONALE OPERA
Sopranen
Ineke Berends
Bernadette Bouthoorn
Jeanneke van Buul
Melanie Greve
Oleksandra Lenyshyn
Tomoko Makuuchi
Vesna Miletic
Janine Scheepers
Lisette Bolle
Caroline Cartens
Simone van Lieshout
Elizabeth Poz
Alten
Elsa Barthas
Anneleen Bijnen
Maria Kowan
Myra Kroese
Itzel Medecigo
Sophia Patsi
Marieke Reuten
Irmgard von Asmuth
Daniella Buijck
Yvonne Kok
Klarijn Verkaart
Ruth Willemse
Tenoren
Wim Jan van Deuveren
Frank Engel
Cato Fordham
Robert Kops
Tigran Matinyan
Richard Prada
Francois Soons
Thomas de Bruijn
Erik Janse

Roy Mahendratha
Reza Nayel
Martin van Os
Mirco Schmidt
Julien Traniello
Rudi de Vries
Bassen
Jorne van Bergeijk
Dominic Kraemer
Richard Meijer
Wojtek Okraska
Jaap Sletterink
Harry Teeuwen
Bora Balci
Agris Hartmanis
Hans Pieter Herman
Fabian Homburg
Bas Kuijlenburg
Christiaan Peters
Vincent Spoeltman
Matthijs Schelvis
Rene Steur
Rob Wanders
Koorsoli
Lisette Bolle
Caroline Cartens
Dana Ilia
Tomoko Makuuchi
Eizabeth Poz (reserve)

NATIONAAL
JEUGD JAZZ
ORKEST

KONINKLIJK
CONCERTGEBOUWORKEST

Drums
Jermaine Kanbier
Contrabas
William Barrett
Piano
Manuel Wouthuysen
Fagot
Celia Matamoro
Trombone
Olav Schoorlemmer
Klarinet
Eduardo Villarroel Mera
Mandoline/viool
Noah Hassler Forest
Marimba
Ralph Adriaansen

Eerste viool
Liviu Prunaru
Tjeerd Top
Marijn Mijnders
Ursula Schoch
Keiko Iwata
Tomoko Kurita
Henriette Luytjes
Marc Daniel van Biemen
Sylvia Huang
Mirte de Kok
Junko Naito
Ben Peled
Nienke van Rijn
Jelena Ristic

FIGURATIE
Dick Addens
Rowin Prins
Masha Zhukova

Tweede viool
Caroline Strumphler
Susanne Niesporek
Anna de Vey Mestdagh
Herre Halbertsma
Marc de Groot
Elise Besemer
Leonie Bot
Coraline Groen
Sjaan Oomen
Jane Piper
Eke van Spiegel
Joanna Westers
Altviool
Santa Viẑine
Saeko Oguma
Roland Krämer
Guus Jeukendrup
Eva Smit
Yoko Bungeroth
Martina Forni

Vilém Kijonka
Edith van Moergastel
Sofie van der Schalie

Fagot
Gustavo Núñez
Helma van den Brink

Cello
Gregor Horsch
Johan van Iersel
Fred Edelen
Chris van Balen
Jérôme Fruchart
Maartje Maria den Herder
Boris Nedialkov
Honorine Schaeffer

Hoorn
Laurens Woudenberg
Jaap van der Vliet
José Sogorb
Paulien Weierink

Contrabas
Dominic Seldis
Theotime Voisin
Rob Dirksen
Leo Genet
Georgie Poad

Trombone
Bart Claessens
Nico Schippers
Martin Schippers

Fluit
Kersten McCall
Mariya Semotyuk
Hobo
Alexei Ogrintchiouk
Nicoline Alt
Klarinet
Olivier Patey
Hein Wiedijk

Trompet
Miroslav Petkov
Bert Langenkamp

Pauken
Tomohiro Ando
Altviolist bühne
Santa Vižine
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DE NATIONALE
OPERA

KOOR VAN DE
NATIONALE OPERA

KONINKLIJK
NATIONAAL
CONCERTGEBOUW JEUGD JAZZ
ORKEST
ORKEST

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

Het vaste Koor van De Nationale Opera
bestaat uit 50 zangers en wordt regelmatig
aangevuld met extra koorleden voor de
grote producties. Het Koor van De Nationale Opera heeft al heel wat mijlpalen op
zijn naam staan, waaronder Saint François
d’Assise, Lady Macbeth van Mtsensk, Boris
Godoenov, La Juive, Les Troyens, Jevgeni
Onjegin, Parsifal, De legende van de
onzichtbare stad Kitesj, La forza del
destino, Das Floß der Medusa, Oedipe,
Tannhäuser en Nabucco, evenals concerten van Der fliegende Holländer in Rotterdam, Parijs en Dortmund. Van 2014 tot het
voorjaar van 2021 was Ching-Lien Wu
artistiek leider van het Koor van De Nationale Opera. In september 2022 treedt
Edward Ananian-Cooper aan als artistiek
leider van het Koor.
Het Koor werd door het gezaghebbende
tijdschrift Opernwelt uitgeroepen tot
Beste Operakoor 2016.

Het Koninklijk Concertgebouworkest
behoort tot de absolute wereldtop. Sinds
de oprichting in 1888 werkt het met de
meest vooraanstaande dirigenten en solisten. Het orkest geeft jaarlijks zo’n 80 concerten in het Amsterdamse Concertgebouw en op zo’n 40 andere belangrijke
podia wereldwijd. Daarnaast bereikt het
muziekliefhebbers wereldwijd met video-,
radio- en tv-uitzendingen en uitgaven via
het label RCO Live. Het orkest kende
slechts zeven chef-dirigenten: Willem Kes,
Willem Mengelberg, Eduard van Beinum,
Bernard Haitink, Riccardo Chailly, Mariss
Jansons en Daniele Gatti. Sinds 2018 is de
positie vacant. Riccardo Chailly is aan het
orkest verbonden als dirigent emeritus en
Iván Fischer als honorair gastdirigent.
Met De Nationale Opera bestaat een lange,
gewaardeerde samenwerking. In de afgelopen jaren zat het orkest in de bak bij Debussy’s Pelléas et Mélisande en Die ersten
Menschen van Rudi Stephan.

Het gezelschap werd opgericht in december 1964 en maakte een ontwikkeling door
van repertoiregezelschap naar stagionegezelschap. Dat betekent dat De Nationale
Opera geen vast ensemble heeft en dat er
gemiddeld één opera per maand te zien is.
Hiervoor worden gastsolisten en afzonderlijke artistieke teams aangetrokken. Geregeld komen coproducties tot stand met
gerenommeerde internationale operagezelschappen. In 2016 werd De Nationale
Opera verkozen tot Operahuis van het Jaar
tijdens de International Opera Awards
2016.

Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO)
wordt eens in de twee jaar samengesteld
uit Nederlands toptalent, en bestaat uit
twintig startende professionals van maximaal 25 jaar oud. Het orkest biedt jonge
jazzmusici de gelegenheid om in korte tijd
een schat aan praktische en inhoudelijke
kennis op te doen en dat te koppelen aan
bijzondere podiumervaring en samenwerkingsprojecten. Componist, bandleider
en saxofonist Maarten Hogenhuis is in
2021 en 2022 artistiek leider en dirigent
van het orkest .
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LIBRETTO

NATIONALE OPERA & BALLET
HELPT GEVLUCHTE ARTIESTEN
WE HEBBEN UW STEUN NODIG!

Wilt u na de voorstelling de tekst nog eens nalezen? Naast
het programmaboek dat u momenteel in uw handen heeft,
bieden wij tevens het libretto van de opera aan.
De Nationale Opera publiceert met ingang
van het seizoen 2021-2022 operalibretti in
samenwerking met toneeluitgeverij De
Nieuwe Toneelbibliotheek. De libretti blijven
tweetalig, met de tekst in de oorspronkelijke taal op de linkerpagina, en de Nederlandse vertaling op de rechterpagina.

De samenwerkingspartner bij deze publicaties, De Nieuwe Toneelbibliotheek, is in
2009 opgericht om Nederlandstalige
toneelteksten in pocketformaat te publiceren. De teksten worden in winkels en theaters, maar ook als print-on-demand en
online document verkocht.

De teksten worden in een zo volledig mogelijke vorm uitgegeven. “We willen de lezer
een volledige tekst bieden, die losstaat van
eventuele coupures die in onze voorstellingen worden aangebracht,” aldus hoofddramaturg Luc Joosten. “Zo creëren we uitgaven die ook buiten de context van een
voorstellingsbezoek betekenis hebben, bijvoorbeeld bij het beluisteren van een
opname of als naslagwerk.”

De libretti zijn voor €7,50 te koop in ons
theater. Via de website van De Nieuwe
Toneelbibliotheek kost een libretto €12,50.
De programmaboeken met daarin behalve
een synopsis en bezettingsinformatie ook
interviews, achtergronden en beeldmateriaal, bieden wij voortaan gratis aan en zijn
op verschillende plekken in het theater te
vinden.

NO&B 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 bovenop 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.”

Victoria Glazunova

Kate Myklukha

Maksym Nazarenko

Polina Loshchylina

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
op met Ide Mens via 06-42063865 / steun@operaballet.nl

Scan deze QR-code
en doneer direct!
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DER FREISCHÜTZ IN
A NUTSHELL
CARL MARIA VON WEBER

With Der Freischütz (1821), the German
composer Carl Maria von Weber wrote a
work that has gone down in history as the
first German Romantic opera. In a sense,
his work forms the bridge between Mozart
and Richard Wagner, but it is also a work
with its own merits and strong musicaldramatic expressiveness. Particularly in the
Wolf’s Glen scene, we witness Weber composing at the height of his powers.

Kirill Serebrennikov

KIRILL SEREBRENNIKOV’S
FREISCHÜTZ

Film, theater and opera director Kirill
Serebrennikov is known for his idiosyncratic productions. In his new staging of
Weber’s opera, he seeks parallels between
the traditional village community of hunters
and farmers and an environment no less
bound by tradition: the world of opera. The
singers face the pressures similar to those
of Max, who has to hit his target. Serebrennikov turns Der Freischütz into a reality
show in which the story of the opera, personal confessions from singers’ lives, faith
and superstition, clichés, sincerity, irony
and the music of Weber and Tom Waits
come together, under the watchful eye of
a host dressed in red.

A SINGSPIEL WITH MANY FACES

Der Freischütz is a Singspiel, an opera in
which musical numbers and spoken texts
alternate. While the music of Der Freischütz
is considered almost untouchable, this is
certainly not the case with the spoken dialogues. Ever since the premiere of the
opera, the spoken texts have been handled
with liberty, creating opportunities for new
interpretations and meanings. A few recent
examples: In Berlin in 2012, director Calixto
Bieito omitted almost all dialogue in order
to tell a story about the violent and bloodthirsty nature of man. Also in Berlin, in
2021, Catalan collective La Fura dels Baus
viewed the work from the light of climate
change, with mankind’s darker instincts
destroying the environment. And in his
2021 production in Munich, director
Dmitri Tcherniakov recently situated
Der Freischütz in a ruthless Wolf of Wall
Street-like setting.

THE DEVIL: THE CONDUCTOR

The young Austrian conductor Patrick
Hahn not only leads the Royal Concert
gebouw Orchestra, he also takes on the
speaking role of Samiel, the devilish figure
in the opera.

Patrick Hahn

TOM WAITS

Carl Maria von Weber

In addition to music by Weber, Kirill
Serebrennikov has chosen to include music
from Tom Waits’ The Black Rider, a musicaltheatrical work that tells the same story as
Der Freischütz: ‘The irony and humor of The
Black Rider add a new layer to my interpretation,’ Serebrennikov says.
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THE STORY

In a rehearsal room, we meet a group of
singers who are involved in Carl Maria von
Weber’s Der Freischütz: an opera about the
ambitious young hunter Max, who has to
win a shooting competition in order to
marry the love of his life – just when his
shooting skills seem to have gone downhill.
His insecurity leads him to make a pact with
the devil.
We see parallels between the characters in
Der Freischütz and the singers who play
them. They too are plagued by fears – of
missing notes, of not making a name in the
world of opera or of losing everything they
have worked so hard for to achieve. Superstition, envy and manipulations run wild as
the singers try everything in their power to
prove themselves to the one person who
– like a god and the devil in one – pulls all
the strings: the conductor.

STEUN DE
NATIONALE
OPERA

DE NATIONALE
OPERA DANKT

De Nationale Opera brengt al decennia
bijzondere muziektheatervoorstellingen
van het allerhoogste niveau. Met grote
gedrevenheid en artistieke durf werken
we aan producties waarin we traditie en
vernieuwing samensmeden. Dat bezorgt
ons al vele jaren nationale en internationale
faam.

SUBSIDIËNTEN

We zijn artistiek en zakelijk kerngezond
en om dat te blijven, hebben we uw steun
nodig. Natuurlijk door onze voorstellingen
te blijven bezoeken, maar – indien mogelijk
– ook door middel van een financiële bijdrage. Met uw steun kunnen wij spraak
makende producties van het allerhoogste
niveau blijven maken. Voorstellingen die u
verrassen, raken en inspireren!
Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijkheden, fiscale aspecten en/of het opvragen
van de brochure kunt u contact
opnemen met Marthe Seydel via
steun@operaballet.nl of 06 2802 3446,
of kijken op operaballet.nl/steun-ons.

HOOFDSPONSOR NATIONALE
OPERA & BALLET

PARTICULIEREN NATIONALE
OPERA & BALLET FONDS
Vrienden en Geefkringleden van
De Nationale Opera, Patrons en Young
Patrons van Nationale Opera & Ballet
NO&B BUSINESS LOUNGE LEDEN
Houthoff, ING, Loyens & Loeff,
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion
Amsterdam, Atrium Groep, Commenda,
Rodriguez B.V., McKinsey & Company,
Höcker advocaten
PARTNERS

©Altin Kaftira
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LEADERSHIP MASTERCLASS
LEADERSHIP
In deze uitdagende tijden komt veel tot stilstand. Dit biedt kansen. Er ontstaat ruimte voor
nieuwe inzichten en mogelijkheden om op persoonlijk en professioneel vlak te groeien.
Samen met Nationale Opera & Ballet heeft Houthoff een aantal masterclasses
samengesteld die focussen op leidinggeven op afstand.
Goed leiderschap vraagt om aanpassingsvermogen, iedere situatie vraagt om een andere benadering.
Toch is er een essentieel element in leiderschap dat altijd van belang is: focus. Matthew Rowe,
muzikaal leider van Het Nationale Ballet en chef-dirigent van het Balletorkest, deelt zijn
leiderschapstechniek en ervaring om zijn team succesvol door de crisis te loodsen.

Gymna, American Express
DEZE PRODUCTIE IS ONDERDEEL VAN

Bekijk de masterclass op Youtube.

Hoofdsponsor van Nationale Opera & Ballet
Houthoff.com
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COLOFON
Samenstelling en redactie
Laura Roling
Tekstredactie en bijdragen
Jasmijn van Wijnen, Maartje Boekestein,
Luc Joosten
Eindredactie
Luc Joosten
Grafisch ontwerp
Lesley Moore
Opmaak
Mark Drillich
Productie
Sander van der Duin
Druk
Tuijtel
Fotografie en beeld
Repetitiefotografie en portret Kirill Serebrennikov:
Milagro Elstak
Portret Ying Fang: KK
Portret Benjamin Bruns: Sarah Schoenchen
Portret Günter Groissböck: Dominik Stixenberger
Portret Michael Wilmering: Jelmer de Haas
Teksten
In het kort
Laura Roling
Engelse vertaling: Laura Roling
Het verhaal
Laura Roling
Engelse vertaling: Laura Roling
Tijdlijn
Laura Roling
De vele identiteiten van Der Freischütz
Jasmijn van Wijnen
Interview Kirill Serebrennikov en Daniil Orlov
Laura Roling
Interview Patrick Hahn
Laura Roling
Muziek en drama in Der Freischütz
Laura Roling
Over The Black Rider
Jasmijn van Wijnen
Bijgeloof in de opera
Jasmijn van Wijnen (tekst)
Maartje Boekestein (interviews zangers)
De Wolfskloof in het Gespensterbuch
Uit: Der Freischütz, Band I van Das Gespensterbuch
van August Apel en Friedrich Laun
Vertaald door Maartje Boekestein
Het slot van Der Freischütz in het Gespensterbuch
Uit: Der Freischütz, Band I van Das Gespensterbuch
van August Apel en Friedrich Laun
Vertaald door Maartje Boekestein
Biografieën
Maartje Boekestein, Eline Hadermann en
Laura Roling

Rechthebbenden die menen aan deze uitgave aanspraken te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact
op te nemen met de uitgever. Niets uit deze uitgave
mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm
of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
Der Freischütz, Carl Maria von Weber [samenstelling Laura Roling]. Amsterdam, De Nationale Opera.
ISBN/EAN: 978-90-5082-326-5
Trefw.: Der Freischütz (opera) / Carl Maria von
Weber
Muziek The Black Rider
Just The Right Bullets - written by Tom Waits published by Jalma Music, Inc
Flash Pan Hunter - music by Tom Waits, lyrics by
William S. Burroughs - published by Jalma Music,
Inc./ Nova Lack Music (ASCAP)
I’ll Shoot The Moon - written by Tom Waits published by Jalma Music, Inc

Hoofdsponsor
Nationale Opera & Ballet
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