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POWERKOPPEL CAESAR EN 
CLEOPATRA
De opera Giulio Cesare in Egitto is geba-
seerd op historische feiten: het bezoek van 
Julius Caesar aan Egypte in 47-48 v.Chr. 
Met de verdere invulling van het verhaal, de 
personages en de onderlinge relaties is vrij 
omgesprongen. De politiek tactische lief-
desaffaire tussen de historische Julius Cae-
sar en Cleopatra vormde behalve voor Hän-
dels Giulio Cesare in Egitto ook voor andere 
vertellingen en verbeeldingen in de wes-
terse kunst- en cultuurgeschiedenis een 
vruchtbare inspiratiebron. Librettist Nicola 
Haym maakte van die populaire vertelstof 
dankbaar gebruik. Voor Händels opera 
bewerkte hij het libretto van een al 
bestaande opera over hetzelfde onderwerp 
uit 1677.

HÄNDELS HOGE STEMMEN
Hoewel het ons vandaag de dag wat 
vreemd in de oren klinkt dat de machtigste 
personages op het podium in Händels 
opera’s lichte, hoge stemmen hebben, was 
dat in Händels tijd allesbehalve ongebrui-
kelijk. De rollen werden oorspronkelijk 
gezongen door zogenoemde castraten. 
Door een kerkelijk verbod op zingende 
vrouwen, ontstond omstreeks de tweede 
helft van de 15de eeuw het gebruik om 
talentvolle jongenszangers operatief te cas-
treren om hun hoge stem te behouden – 
met alle medische gevolgen van dien. Zo 

konden de hoge, virtuoze partijen toch ver-
tolkt worden door getrainde, volwassen 
zangstemmen. Het leverde een fascinatie 
op voor mannen met hoge zang stemmen, 
waardoor de heldenrollen in opera’s vaak 
juist voor dit stemtype werden geschreven 
en de castraten ook naast het podium een 
sterrenstatus genoten. Voor deze rollen 
worden nu vaak countertenoren geënga-
geerd: zangers die met hun kopstem een 
gelijkwaardig soort hoog en helder geluid 
kunnen produceren. 

OPERA SERIA
Giulio Cesare is een zogenaamde opera 
seria (letterlijke vertaling: ernstige opera). 
In Händels tijd werd het genre dramma per 
musica (drama op muziek) genoemd, een 
benaming voor de opera’s van Monteverdi 
tot Mozart, die vaak gebaseerd zijn op 

 IN HET KORT dramatische gebeurtenissen uit de 
Grieks-Romeinse mythologie of geschiede-
nis. De opera seria heeft een kenmerkende 
opbouw met overwegend twee bouwste-
nen: de aria en het recitatief (een soort 
spreekzang, waarin de handeling snel voort 
wordt gedreven). De voor de barokperiode 
zo kenmerkende ‘da capo’ (letterlijk: ‘vanaf 
het hoofd’) aria’s, kenmerken zich door hun 
driedelige vorm: een eerste reactie op het 
gebeuren (A-gedeelte), een tweede reactie 
met een nieuwe gedachte of emotie en een 
andere muzikale kleur (B-gedeelte), en een 
herhaling van het A-gedeelte, waarin de 
zanger de vrijheid krijgt om variaties aan te 
brengen in de zanglijn. Recitatief en aria 
wisselen elkaar af, vaak tot wel meer dan 30 
aria’s, met slechts af en toe een duet of een 
koorstuk tussengevoegd. Ondanks hun tra-
gische karakter kennen veel opera seria’s 
een happy end (een lieto fine), waardoor de 
pijn verzacht wordt en de toeschouwers 
opgelucht naar huis kunnen keren.

HIGHTECH WOESTIJNPARADIJS
Regisseur Calixto Bieito kiest ervoor zijn 
Giulio Cesare naar een hedendaagse 
wereld bevolkt door oligarchen te verplaat-
sen. We zien de allerrijksten van de wereld 
tegen de achtergrond van een uit de

woestijn gepompt hightech bouwwerk,  
hun onderling gekonkel en grenzeloze hon-
ger naar macht en rijkdom tentoonsprei-
den. Het toneelbeeld werd gebaseerd op 
het paviljoen van Saudi-Arabië op de Expo 
in Dubai in 2020. Bieito omschrijft de 
wereld waarin hij zijn Giulio Cesare plaatst 
als “een digitale droomwereld in een 
woestijnparadijs.” 

▶  Lees in het interview met Calixto Bieito 
en dramaturg Bettina Auer op p.30 
meer over zijn interpretatie van de 
opera.

VAN ONDERZOEK NAAR OPVOERING
Als barokspecialist weet dirigent en klave-
cinist Emmanuelle Haïm als geen ander 
hoe zij zich – samen met Le Concert 
d’Astrée – moet voorbereiden op een 
nieuwe Händelproductie. De vraag is daar-
bij ook: ‘Welke versie doe je?’ Er zijn 
immers zoveel varianten, en de aria’s bie-
den een grote openheid. Op basis van diep-
gravend historisch onderzoek werd in 
nauwe samenwerking met het artistieke 
team én de zangers precies bepaald hoe 
deze Giulio Cesare zal gaan klinken.

▶  Lees hier meer over in het interview 
met Emmanuelle Haïm op p.21 

De beroemde castraatzanger Francesco Bernardi  
‘Il Senesino’

Manuscript Giulio Cesare

Paviljoen van Saudi-Arabië op de Expo in Dubai
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EGYPTENAREN
Cleopatra 
Koningin van Egypte 
Tolomeo 
Koning van Egypte en broer van Cleopatra 
Achilla 
Bevelhebber van de troepen en raadgever 
van Tolomeo 
Nireno 
Cleopatra’s en Tolomeo’s vertrouweling

ROMEINEN
Giulio Cesare 
Opperbevelhebber van de Romeinen 
Curio 
Tribuun (volksleider) van Rome 
Cornelia 
Weduwe van Pompeo 
Sesto 
Zoon van Pompeo en Cornelia

HET VERHAAL

I
Giulio Cesare is met zijn leger zijn voorma-
lige bondgenoot en nu rivaal Pompeo naar 
Egypte gevolgd. Pompeo zoekt daar steun 
bij Tolomeo, de koning van Egypte en broer 
van Cleopatra. Cornelia, de vrouw van Pom-
peo, smeekt Cesare bij aankomst om genade 
voor haar man. Hij stemt toe op voorwaarde 
dat hij als leider van Egypte wordt erkend, 
maar Cornelia’s smeekbede komt te laat: 
Tolomeo heeft Pompeo laten onthoofden. 
Tolomeo’s raadgever Achilla brengt Cesare 
het hoofd van de dode man als welkomstge-
schenk. Cesare is ontzet. Curio, de luitenant 
van Cesare, wordt verliefd op Cornelia en zint 
samen met Sesto, Cornelia’s zoon, op wraak.
 Omdat Cleopatra zelf koningin van Egypte 
wil worden, besluit ze Cesare voor haar 
eigen karretje te spannen en start ze een 
verleidingscampagne. Ze benadert hem als 
hofdame Lidia. Cesare is onder de indruk 
van haar schoonheid en besluit haar bij te 
staan. 
 Wanneer de toppolitici Cesare en Tolo-
meo elkaar ontmoeten, is de stemming ver-
hit. Tolomeo is diep onder de indruk van 
Cornelia, de vrouw die hij eigenlijk aan 
Achilla had beloofd.

II
Lidia/Cleopatra gooit opnieuw al haar char-
mes in de strijd om Cesare te verleiden. 
Ondertussen doet ook Achilla, net als zijn 
rivaal Tolomeo, er alles aan om Cornelia het 
hof te maken, maar zij wijst beiden af. Sesto 

voorkomt dat zijn moeder de hand aan zich-
zelf staat. Nireno heeft een plan dat Sesto in 
staat stelt om Tolomeo te doden. 
Wanneer hij alleen is met Lidia/Cleopatra, 
betuigt Cesare haar zijn liefde. Hun idylli-
sche samenzijn wordt verstoord door Curio, 
die voor een samenzwering tegen Cesare 
waarschuwt. Cesare besluit het gevecht met 
zijn belagers aan te gaan. Cleopatra legt 
haar vermomming af en beantwoordt 
Cesare’s liefde.
 Sesto’s poging om Tolomeo te doden 
wordt door Achilla verhinderd. Hij brengt het 
nieuws dat Cesare, in het nauw gedreven, in 
zee is gesprongen en is verdronken. 
 Cleopatra besluit om aan de zijde van de 
Romeinen te strijden om de dood van 
Cesare te wreken. Nadat hij erachter is geko-
men dat Tolomeo hem bedrogen heeft, sluit 
ook Achilla zich aan bij de Romeinen om 
tegen Tolomeo ten strijde te trekken.

III
Tolomeo’s troepen verslaan het leger van 
Cleopatra. Hij neemt zijn zus gevangen en 
wil haar laten executeren. 
 Achilla sterft in de strijd. Cesare blijkt  
nog in leven te zijn. Hij belooft Cleopatra en 
Cornelia uit Tolomeo’s handen te bevrijden. 
Tijdens een nieuwe poging van Tolomeo om 
Cornelia voor zich te winnen, slaagt Sesto er 
uiteindelijk in Tolomeo te doden. 
 Cesare kroont Cleopatra tot koningin van 
Egypte. Zij onderwerpt zich als schatplichtig 
aan Rome. 
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1677
Componist Antonio Sartorio componeert 
de opera Giulio Cesare in Egitto op een 
libretto van de Venetiaan Francesco Bus-
sani. Deze wordt voor het eerst opgevoerd 
in Venetië in 1677.  

1685
In het Saksische dorp Halle wordt Georg 
Friedrich Händel geboren. Als kind toont  

hij een groot talent voor klavecimbel, orgel 
en viool, en leert hij muziekschriftuur door 
voor zijn orgelleraar partituren manueel te 
kopiëren. 

1703-1705 
Dankzij zijn muzikale educatie toont Händel 
interesse voor seculiere, dramatische 
muziek. Hij verhuist naar Hamburg, een 
vrije stad met een eigen operahuis. Hij 
componeert er zijn allereerste opera’s: 
Almira, Nero en Daphne. 

 
1706-1710 
Händel reist naar Italië op uitnodiging van 
Ferdinando de Medici. Hij leert er de tradi-
tie van de Italiaanse opera kennen en com-
poneert er zijn eerste volledige Italiaanse 
opera, Rodrigo (1707). Later componeert 
hij ook nog Agrippina (1709), met groot 
succes: spectaculair genoeg had de opera 
27 speelbeurten, en het publiek was zo 
enthousiast dat ze Händel de bijnaam Il 
caro Sassone – de dierbare Saks, naar  
zijn geboortestreek – gaven.  

TIJDLIJN GIULIO CESARE  
EN HÄNDEL

1719
In 1719 richt een groepje Engelse aristo-
craten de Royal Academy of Music op, met 
het specifieke doel om de Italiaanse opera 
in Londen vaste voet aan de grond te geven. 
Händel werd aangesteld als ‘Master of the 
Orchester with a Sallary’, een wat onduide-
lijke titel waar we vandaag zoiets als ‘artis-
tiek leider’ onder zouden verstaan. In de 9 
seizoenen waarin de Royal Academy werk-
zaam is, componeert Händel wel 13 
opera’s. Voor zijn opera Giulio Cesare weet 
hij de stersopraan Francesca Cuzzoni en 
stercastraat Il Senesino te strikken. 

1724
Samen met librettist Nicola Francesco 
Haym, die niet alleen als cellist in de orkest-
bak zat, maar ook secretaris van de Aca-
demy was, creëert Händel een nieuwe Giu-
lio Cesare in Egitto. Haym neemt het 
origineel van Bussani flink onder handen en 
snijdt vooral in de ingewikkelde liefdesrela-
ties en de komische elementen, zodat het 
werk meer aansluit bij de operatrend die op 
dat moment in opmars was: de opera seria. 

In februari 1724 gaat de opera in première, 
in het Londense The King’s Theatre. De 
opera is een groot succes: de opera wordt 
in zijn eerste seizoen dertien, en in het vol-
gende tien keer gespeeld. Bovendien wordt 
de productie in 1730 en 1732 hernomen en 
reist ze al in haar premièrejaar van Parijs 
naar Hamburg en Braunschweig. 

1727 
Händel wordt een Engels staatsburger en 
noemt zichzelf vanaf nu George Frideric 
Handel.  

1728-1742
In 1728 gaat The Royal Academy failliet, 
omdat het genre van de Italiaanse opera 
aan populariteit verliest. Händel begint zich 
toe te leggen op Engelse oratoria en schrijft 
nieuwe kaskrakers, zoals Israel in Egypt, 
Samson en Messiah. Italiaanse opera laat 
hij voorgoed achter zich. 

Affiche van Sartorio 
en Bussani’s Giulio 
Cesare uit 1677

De sopraan Francesca Cuzzoni

Titelpagina van het 
libretto van Händels 
Giulio Cesare, 1724
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1759
Händel sterft, bijna blind, als een rijk en 
gerespecteerd man. Hij krijgt een staatsbe-
grafenis in Westminster Abbey.  In 1784 
vindt er een herinneringsconcert in West-
minster Abbey en het Londense Pantheon 
plaats, waarop onder andere de aria ‘Va 
tacito’ en het recitatief ’Alma del gran Pom-
peo’ worden uitgevoerd. Het concert zet de 
toon voor de latere, negentiende-eeuwse 
traditie van grootschalige Händelconcerten.

 

1922
In de universiteitsstad Göttingen vindt de 
eerste moderne uitvoering van Händels 
Giulio Cesare plaats. De stad wordt een 
pelgrimsoord voor Händelliefhebbers, met 
een jaarlijks Internationaal Händelfestival. 

1969 
Giulio Cesare wordt voor het eerst opge-
voerd door De Nationale Opera. De opera 
wordt gezongen in het Duits, en speelt in 
het Circustheater in Scheveningen en de 
schouwburgen in Amsterdam, Utrecht en 
Rotterdam.  

2002
Onder leiding van dirigent Marc Minkowski 
en regieduo Ursel en Karl-Ernst Herrmann 
wordt bij DNO een nieuwe productie van 
Giulio Cesare gecreëerd. De productie 
wordt in 2007 hernomen onder leiding van 
René Jacobs.

2022 
Regisseur Calixto Bieito zorgt voor een 
gloednieuwe kijk op Händels opera over 
politieke intriges, erotiek en liefde. Zijn  
productie gaat op 16 januari in première. 

Julie Fuchs

Pantheon in Londen

Giulio Cesare door De Nationale Opera in 1969

Giulio Cesare door De Nationale Opera in 2002
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HÄNDEL KWAM, ZAG EN 
OVERWON

Hoe een Duitser Londen veroverde met 
Italiaanse opera’s 

Begin 18de eeuw raakte Londen in de ban van de Italiaanse opera, met als eerste hoogte-
punt de productie van Händels Rinaldo in 1711. Händel was toen nog in dienst van keur-
vorst Georg I. Ludwig van Hannover. Toen deze enkele jaren later via een complexe  
dynastieke omweg – men had een protestant nodig – als George I op de Engelse troon 
terechtkwam, volgde Händel hem naar Londen. Maar een aanstelling aan het Engelse hof 
zat er voor een buitenlandse componist niet in. Händel hield zijn opties open en lonkte nog 
even naar een vacature in Hamburg. Het Engelse establishment was evenwel niet van plan 
deze golden boy zomaar te laten gaan. Geboren in het Saksische Halle als Georg Friedrich 
Händel, en na een vierjarig verblijf in Italië als Giorgio Federico Hendel of il caro Sassone, 
was hij voorbestemd om als George Frideric Handel een onuitwisbaar stempel te drukken 
op het Engelse muziekleven.

Royal Academy
In 1719 richt een groepje Engelse aristocraten de Royal Academy of Music op, met het spe-
cifieke doel om de Italiaanse opera in Londen vaste voet te geven. Eerdere pogingen waren 
steevast op een faillissement uitgelopen, niet in het minst vanwege de torenhoge gages van 
de stersolisten. Formeel waren de oprichters investeerders en aandeelhouders, maar veel 
profijt zullen ze van de onderneming niet verwacht hebben. In de negen seizoenen van haar 
bestaan keerde de Academy slechts één keer een dividend uit. De oprichters waren vooral 
operaliefhebbers. Ze hadden de Italiaanse opera leren kennen tijdens hun Grand Tour en 
wilden ook na hun terugkeer producties van de allerhoogste kwaliteit kunnen bijwonen.
 Ondanks de ronkende naam was de Royal Academy geen officieel koninklijk instituut 
naar Frans voorbeeld. Wel verleende de vorst zijn bescherming en droeg £ 1.000 bij, net 
genoeg om Händel voor één seizoen te betalen, maar te weinig voor een topcastraat of 
een prima donna; die kostten al gauw het dubbele.

Vocal scout
Händel werd aangesteld als ‘Master of the Orchester with a Sallary’, een vage titel die 

Julie Fuchs & Christophe Dumaux
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weinig recht doet aan zijn uitgebreide verantwoordelijkheden. Al snel ontwikkelde hij zich 
tot wat we vandaag wellicht ‘artistiek leider’ zouden noemen. Zijn takenpakket behelsde 
ook aspecten als vocale scouting, dramaturgie, decor, kostuum, planning en de onderhan-
deling van contracten, allemaal taken waarvoor een modern operahuis over een hele ver-
zameling afdelingen beschikt. Vóór de aftrap van het eerste seizoen werd Händel naar het 
continent gestuurd om zangers te rekruteren, met de expliciete opdracht om de beroemde 
castraat Carlo Boschi, beter bekend als Il Senesino, te strikken. Dat mocht ook een lieve 
duit kosten, want zonder topcastraat was de onderneming tot mislukking gedoemd. Vanaf 
het tweede seizoen werd Boschi aangesteld voor £2.000 per jaar.
 Maar laten we de, voor ons althans, belangrijkste bijdrage van Händel aan de hele 
onderneming niet vergeten: in de negen seizoenen die de Academy duurde, componeerde 
hij zelf de muziek voor 13 opera’s. De overige waren van de hand van de Italianen Giovanni 
Bononcini en Attilio Ariosti, met 8 en 7 titels respectievelijk.

Giulio Cesare: erotiek en macht
In zijn vijfde seizoen bij de Royal Academy schreef Händel maar één opera: Giulio Cesare 
in Egitto. Het ging hem in die tijd behoorlijk voor de wind. Hij had voor £400 per jaar als-
nog een aanstelling aan het hof gekregen en was net verhuisd naar een mooi huis in Brook 
Street.1 Bovendien was hij er een seizoen eerder in geslaagd de beroemde prima donna 
Francesca Cuzzoni te engageren. Naar haar komst werd vol verlangen uitgekeken, ook al 
spelde de Londense pers haar naam als ‘Mrs. Cotsona’. 
 In artistieke zin bevond de achtendertigjarige Händel zich op het toppunt van zijn kun-
nen en met Giulio Cesare leverde hij een van zijn allerbeste en meest geliefde opera’s af. 
Met de combinatie van politiek en erotiek in een bekende, historische, maar tegelijkertijd 
exotische context hadden hij en zijn librettist Nicola Francesco Haym de ideale ingrediën-
ten in huis om een kaskraker te creëren. Haym was zelf ook componist en zat geregeld als 
cellist in de orkestbak. Daarnaast was hij vanaf 1722 secretaris van de Royal Academy en 
was hij als stage manager verantwoordelijk voor het reilen en zeilen op en achter de bühne 
– van ‘regie’ was in die tijd nog geen sprake. 
 Als geboren Romein was Haym handig in het bewerken van Italiaanse libretti voor het 
Londense publiek. Zoals gebruikelijk baseerde hij zich op een bestaande tekst. Het origi-
nele libretto van Giacomo Francesco Bussani had, op muziek van Antonio Sartorio, al ver-
schillende keren dienstgedaan in Venetië en Milaan. Haym paste het aan de Londense 
smaak. Zo werd de komische voedster, sinds Monteverdi en Cavalli een vaste verschijning 
op de Venetiaanse operabühne, geschrapt. Daarnaast kortte hij de recitatieven sterk in, 
wat noodzakelijk was voor een niet-Italiaanstalig publiek.
 De context van het verhaal, dat zich afspeelt ten tijde van Caesars bezoek aan Egypte in 
48-47 v. Chr., was onder het publiek voldoende bekend. Maar net als bij Shakespeare, of 
later in Hollywood, was de historische achtergrond slechts een aanleiding om een eigen 
plot te breien.

Vier hoorns
Toch zijn het vooral Händels muzikale genie en zijn onfeilbare theaterinstinct die van Giulio 
Cesare een meesterwerk maken. Alles wijst erop dat hem iets bijzonders voor ogen stond. 
In de zes maanden die hij, in nauwe samenwerking met Haym, aan het stuk werkte, maakte 
hij herhaaldelijk ingrijpende aanpassingen. De expressieve veelzijdigheid van de opera is 
uniek. Er zit vaart in de plot, die zowel intieme momenten als spectaculaire scènes biedt, 
en Händel schrijft de ene sterke aria na de andere. Het is formeel een opera seria, waarin 
de tragische clash van het menselijke streven met dat van anderen én met het noodlot pri-
meert, maar er zijn ook komische elementen die het verhaal reliëf geven.
 De opera begint met de gebruikelijke Franse ouverture: een statige inleiding, gevolgd 
door een sneller fugatisch deel. De ouverture werd in Händels tijd met gesloten doek 
gespeeld en hield, anders dan later bij bijvoorbeeld Mozart, geen dramaturgisch verband 
met de stof of de muziek van de opera. Maar Händel breekt meteen met de traditie. De 
ouverture van Giulio Cesare loopt naadloos over in een menuetachtige dans, die op zijn 
beurt uitmondt in een koor (in Händels tijd steevast gezongen door de solisten) dat Caesar 
welkom heet in Egypte. We zijn ongemerkt in het verhaal beland. Deze ingreep, samen met 
het gebruik van vier (!) hoorns, toen nog een ongebruikelijk instrument in de orkestbak, 
geeft aan dat we niet met een doorsnee opera te maken hebben.

Kippenvelaria’s
In de eerste, korte aria heet Caesar zichzelf welkom, met het vocale vuurwerk dat we ook in 
de rest van de opera kunnen verwachten. Maar Händel heeft meer pijlen op zijn muzikale 
boog, en meer kleuren op zijn orkestrale palet. De kracht van deze opera zit in de grote 
range aan gevoelens en de psychologische diepgang waarmee Händel zijn personages 
schildert. We zien Caesar in het stuk als militaire held, als minnaar en als filosoof. Maar de 
opera had ook Cleopatra mogen heten, want met haar creëerde Händel een van zijn aller-
mooiste rollen. De koningin van Egypte wordt geportretteerd als een krachtige staats-
vrouw, maar ook als een berekenende verleidster. Ze wordt uiteindelijk op tragische wijze 
verliefd en krijgt daarvoor twee van Händels allermooiste kippenvelaria’s: ‘Se pietà di me 
non senti’ en ‘Piangerò’, in de voor een klaagzang ongebruikelijke toonsoort van E-majeur.
Händel haalt werkelijk alles uit de kast om de gelaagdheid van de interactie tussen zijn 
personages te kleuren. Aan het begin van de tweede akte bijvoorbeeld, voert een flirtende 
Lidia/Cleopatra zichzelf voor Caesar op als de ‘Deugd’ met de aria ‘V’adoro pupille’. Zij is 
omringd door de negen muzen en voor deze opwindende scène voorziet Händel naast de 
gedempte strijkers in de orkestbak, ook een orkest van negen instrumenten op de bühne: 
hobo, twee violen, altviool, viola da gamba, teorbe, harp, cello en fagot. Een sterk staaltje 
van kleurrijke barokke orkestratie. 
 Ook de vier hoorns van het openingskoor komen een paar keer terug, onder meer in het 
slotkoor. En in Caesars aria ‘Va tacito e nascosto’, waarin sprake is van een sluwe jager, levert 
een uitgebreide solopartij voor hoorn, de enige in Händels opera’s, de associatie met de jacht. 

Receptie
De première van Giulio Cesare op 20 februari 1724, in het King’s Theatre at the Haymar-
ket, was een doorslaand succes. Dat lag in grote mate aan de topcast, met il Senesino in 

1 Naast Händels huis in Brook Street woonde later enige tijd Jimmy Hendrix. In mei 2023 opent daar het  
 Händel & Hendrix in London Museum zijn deuren. 
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de titelrol, en Francesca Cuzzoni als Cleopatra. Beiden stonden bekend om hun moeilijke 
karakter, en om ruzie te vermijden kon Händel niet anders dan ieder welgeteld acht aria’s 
en één uitgebreid recitatief met orkestbegeleiding toebedelen (recitativo accompagnato).
De opera werd in zijn eerste seizoen dertien keer gespeeld, en het daaropvolgende nog 
tien keer. Doorgaans werden vijf à zes uitvoeringen als succesvol beschouwd. Reprises 
vonden plaats in 1730 en 1732, telkens met een aantal aanpassingen aan de nieuwe cast. 
Zo componeerde Händel in 1730 twee aria’s voor zijn nieuwe fetisj-sopraan Anna Maria 
Strada del Po (La Stradina), die natuurlijk de rol van Cleopatra zong. Giulio Cesare reisde 
ook naar het buitenland. Al in het première-jaar vond in Parijs een concertante uitvoering 
plaats, en geënsceneerde producties waren in de daaropvolgende jaren te zien in Ham-
burg en Braunschweig. 

Renaissance
De eerste moderne uitvoering vond plaats in 1922 in het Duitse universiteitsstadje Göttin-
gen, de bakermat van de Händel-renaissance. Kunsthistoricus, muziekwetenschapper en 
amateurmusicus Oskar Hagen had stevig ingegrepen in de partituur. De tekst werd ver-
taald naar het Duits en de castraatrol van Caesar werd gezongen door een bariton. De eer-
ste ‘historisch geïnformeerde’ uitvoering dateert van 1985, toen Nikolaus Harnoncourt 
een productie dirigeerde tijdens de Wiener Festwochen.
 Vandaag is Giulio Cesare, op Messiah na, Händels meest gespeelde titel. Sowieso is 
Händel de enige barokcomponist in de top tien van de meest uitgevoerde operacomponis-
ten, die verder bestaat uit namen als Mozart, Rossini, Verdi, Wagner en Puccini.

Oratorium
Zonder twijfel heeft Händel met Giulio Cesare een meesterwerk geleverd. Hij was kenbaar 
goed op dreef, want binnen twaalf maanden volgden nog twee toptitels: Tamerlano en 
Rodelinda. Tegelijkertijd begon de rage van de Italiaanse opera in Londen te tanen. De 
genadeslag was het immense succes (62 uitvoeringen!) in 1728 van The Beggar’s Opera 
van John Gay en Johann Christoph Pepusch, een Engelstalige en nietsontziende persi-
flage van de Italiaanse mode. 
 Maar los van de veranderende smaak was vooral het businessmodel van de Italiaanse 
opera niet duurzaam, vooral vanwege de exorbitante honorariumeisen van de stersolisten. 
Toen de Royal Academy in 1728 haar activiteiten staakte, kon Händel met enkele collega’s 
een doorstart maken, die nog vijf jaar duurde. Maar ondertussen richtte een groep aristo-
craten een concurrerend operagezelschap op: de Opera of the Nobility, met Nicola Porpora 
als muzikaal leider. Zij snoepten enkele van Händels stersolisten af en slaagden er ook nog 
eens in om de Johan Cruyff onder de Italiaanse castraten te engageren: Farinelli. Händel 
zag de bui hangen en ging zich steeds meer toeleggen op het genre van het Engelse orato-
rium, waarin hij met titels als Israel in Egypt, Samson en Messiah opnieuw furore maakte en 
een nog dieper stempel drukte op het Engelse muziekleven van de toekomst.

Tekst: Jan van den Bossche

Cameron Shahbazi & Teresa Iervolino
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‘WÉLKE GIULIO CESARE  
DOE JE?’

In gesprek met dirigent Emmanuelle Haïm

Dirigent en klavecinist Emmanuelle Haïm vertelt wat het inhoudt om een Händel- 
opera voor te bereiden, wat voor een theatrale componist Händel was en over his-
torisch geïnformeerde uitvoeringen van barokrepertoire.

“Er is een hoop om uit te zoeken,” legt Haïm uit als zij begint te vertellen over het soort 
werk dat er in de eerste muzikale repetities van een Händel-opera wordt gedaan. “Händel 
was een heel dramaturgische componist, wat maakt dat de plot sturend is in zijn werk. De 
keuzes voor de vorm van een aria, recitatief of begeleid recitatief zijn altijd gegrond in 
plot-gestuurde, dramatische overwegingen. Een aria is bedoeld om een bepaalde staat 
waarin een personage op een specifiek moment in het handelingsverloop verkeert, te 
benadrukken. Daarom werken we maar zelden geïsoleerd aan één aria. Je moet de lijn van 
elk personage van begin tot eind eerst zorgvuldig doorlopen, om te begrijpen waar deze 
vandaan komt en naartoe gaat; om de reis die het personage in de opera aflegt te kunnen 
volgen.” En dus is de repetitieperiode van Giulio Cesare begonnen met een lezing van het 
hele stuk, waarna er met elke zanger dieper werd ingezoomd op zijn of haar tekst: “Wat 
zingt het personage en hoe is de opbouw naar bepaalde aria’s? Wat betekent een speci-
fieke aria voor de zanger? En wat denk ik, vanuit mijn specifieke perspectief, dat het 
betekent?” 

De aria’s in barokopera’s kenmerken zich door hun specifieke ‘A-B-A’, of ‘da capo’-vorm: 
het eerste deel van de aria wordt aan het eind nog eens herhaald, en in die herhaling is er 
de ruimte om met allerlei versieringen te laten horen wat de zanger in zijn mars heeft. Zo 
wordt er in de aria’s niet zozeer informatie over het verloop van het verhaal gedeeld, maar 
is er juist ruimte voor de uitwerking van één hoofdgedachte en emotie, die ondersteund 
wordt door de verschillende kleuren in de muziek. “In Händels tijd was individuele orna-
mentatie heel belangrijk voor de zangers. Ze werden al vanaf jonge leeftijd getraind om zo 
virtuoos mogelijk te kunnen zingen, en ze wilden hun kunst natuurlijk ook laten zien. Die 
ruimte was er ook, en zeker in het slotdeel van de aria konden zangers hun kwaliteiten 

Emmanuelle Haïm
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laten zien. In de eerste fase van muzikale repetities leggen we dit aspect van de aria’s 
onder de loep. Dat gaat in nauwe samenwerking tussen mij en de zanger: ik schrijf een 
geornamenteerd stuk muziek uit, de zanger doet een tegenvoorstel, en zo bepalen we 
samen welke vorm het sterkst is en de inhoud het beste dient.”

Naast de aria’s zijn er grote delen recitatief waarin het verhaal juist wel voortgestuwd 
wordt: “Het recitatief moet een vorm van zingend spreken zijn en de taal moet op een zo 
natuurlijk mogelijke manier uitgesproken worden. Dat werk wordt samen met een taal-
coach gedaan, waarbij ook wordt gekeken naar de betekenis van de teksten, en naar hoe 
het stemgebruik die betekenis zo goed mogelijk kan communiceren.”

Historisch geïnformeerd 
“Er is een enorme hoeveelheid aan historische documentatie die de eindeloze manieren 
toelicht waarop je een triller of een voorslag kunt uitvoeren. Dat behoorde in Händels tijd 
allemaal tot de gekende conventies, maar vandaag niet meer. Om precies te begrijpen wat 
er wordt bedoeld met dat wat staat geschreven, doen we historisch onderzoek. Muziek-
uitvoeringen zijn altijd onderhevig aan veranderingen, ook in Händels tijd. Hij schreef zijn 
rollen weliswaar voor specifieke zangers, maar bij een nieuwe casting werden de aria’s  
ook weer herschreven. En mede daarom zijn er varianten van dezelfde opera. “Eigenlijk is 
Giulio Cesare niet één opera, maar veel verschillende opera’s ineen. De vraag zou moeten 
zijn: wélke Giulio Cesare doe je? Het is ontzettend inspirerend om diep in de bronnen te 
duiken en de compositie niet zomaar voor lief te nemen. En we hebben het geluk dat er al 
heel veel over Händel is geschreven.” Het is de vierde keer dat Haïm een Giulio Cesare diri-
geert, maar de muziek zal nooit vervelen. “Je hebt van die componisten waar je nooit klaar 
mee bent: Bach, Mozart, Monteverdi, Händel… Telkens wanneer ik de muziek opnieuw 
voor me heb, neem ik mijn eigen ervaring met het stuk mee en ontdek ik nieuwe dingen.”

Een nieuwe context, een nieuwe vorm 
Iedere nieuwe uitvoering van Giulio Cesare vraagt dus om nieuwe keuzes. Niet in de laat-
ste plaats omdat de context waarin het werk destijds werd uitgevoerd zo anders was dan 
nu: “De ervaring van een opera in Händels tijd was helemaal anders. Er werd tijdens de 
voorstelling gedronken, gegeten en geconverseerd. Het tijdsverloop werd op een heel 
andere manier beleefd dan nu in onze verduisterde theaters, waarin het publiek geconcen-
treerd aanwezig is. Hoeveel pauzes zijn er bijvoorbeeld nodig? Ook dat is een vraag die 
zich opdringt.”

Niet alleen het theaterbezoek heeft een andere vorm aangenomen, ook de inrichting van 
de theatrale ruimte verschilde enorm. Nu spelen de musici in een orkestbak naar het 
publiek gericht, onder leiding van een dirigent die met de rug naar het publiek staat. “In 
Händels tijd keken de musici en de dirigent naar de zangers en stond de dirigent met zijn 
rug naar de musici gekeerd. Hij dirigeerde vooral de zangers, en ook het orkest volgde de 
zangers. Het was veel meer een gelijkwaardige situatie.” Het is dan ook niet ongebruikelijk 
dat Emmanuelle Haïm in Giulio Cesare niet alleen dirigeert, maar ook klavecimbel speelt: 
“Dat voelt heel natuurlijk voor mij. De musici, en zeker de continuospelers die vooral de 

recitatieven begeleiden, moeten de zangers volgen; een dirigent die daar tussenin staat te 
zwaaien, zou in de weg staan. Het gaat om een directe verbinding tussen muzikant en zan-
ger. De continuopassages vergen een voortdurende interpretatie en daarin moeten de 
zanger en de klavecinist samenkomen.” 

De manier waarop aan Giulio Cesare gewerkt wordt, is door het historische geïnformeerd, 
maar in het nú uitgevoerd. Want natuurlijk zal de muziek nooit precies klinken zoals die ooit 
geklonken heeft, en dat is ook niet het doel. “Het gaat niet om een historische reconstruc-
tie, maar wel om een historisch geïnformeerde uitvoeringspraktijk.” Vanuit dat uitgangs-
punt doen alle orkestleden van Haïms eigen orkest Le Concert d’Astrée hun eigen onder-
zoek naar historische opvoeringspraktijken: “Een van mijn harpisten is bijvoorbeeld bijna 
klaar met haar onderzoek naar het gebruik van de harp in continuopartijen, een van mijn 
violisten doet onderzoek naar de houding waarop in de vroege 17de eeuw viool werd 
gespeeld. Het is niet zo dat je Bach niet op een piano of een accordeon kan spelen, want 
de muziek houdt gewoon stand. Maar als je het op een klavecimbel speelt, dan leert het 
instrument je als het ware hoe je het moet spelen. Daarom is onderzoek zo verrijkend.” 

Omdat Giulio Cesare zoveel verschillende vormen kan aannemen, ligt daarin ook een grote 
vrijheid verscholen voor het artistieke team: “Regisseurs hebben een duidelijk idee over de 
dramatische boog en sleutelmomenten van het verhaal: waar willen we sneller naar zo’n 
sleutelmoment, of waar hebben we meer tijd nodig?” Zulke beslissingen worden in nauwe 
samenwerking tussen de muzikaal leider, de dramaturg en de regisseur gemaakt. “Om 
opera te maken moet je een teamspeler zijn,” aldus Haïm. 

De instrumentatie 
Naast de aanwezigheid van maar liefst drie countertenoren in de cast van Giulio Cesare, 
die de oorspronkelijk voor castraten bedoelde partijen op zich nemen, is Händels instru-
mentatie van dit meesterwerk in het bijzonder opvallend volgens Haïm: “Veel van Händels 
opera’s hebben als basis een strijkkwartet, hobo’s, fagotten en een continuo-groep met 
twee klavecimbels en een luit of teorbe. Maar in Giulio Cesare nemen bovendien blokflui-
ten een prominente rol in (oorspronkelijk door de hoboïsten bespeeld), die zowel te horen 
zijn in een aria van Cornelia, als in een van Sesto. En er is de traverso-fluit (de houten voor-
loper van de moderne dwarsfluit), die wordt gebruikt in Cleopatra’s beroemde aria ‘Pian-
gero la sorte mia’ en die deze van een delicate kleur voorziet.” Ook de relatief grote afvaar-
diging hoorns (4 stuks: 2 voor de lagere partijen en 2 voor de hogere) valt op. 

Maar het blijft niet alleen bij de variatie in instrumenten die kenmerkend is. In een van de 
meest bijzondere scènes uit de opera realiseert Händel een soort ‘performance in een 
performance’: “De Parnassus-scène waarin Cleopatra zich voordoet als de ‘Deugd’ om 
Cesare te verleiden, is een heel interessante verwijzing naar het verleden. Cleopatra ver-
schijnt met een orkest van negen muzen, de Godinnen van de kunst en wetenschap uit de 
Grieks-Romeinse oudheid, op het podium. De muziek is op een prachtige manier geschre-
ven: het kleine muze-orkestje op het podium en het orkest in de orkestbak reageren op 
elkaar. Händel kiest in deze scène voor instrumenten die in zijn tijd stilaan als ‘oude 
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instrumenten’ werden gezien: de viola da gamba en de barokharp.” Als een muzikaal halo 
omcirkelen zij Cleopatra en versterken zij de verleidingsscène. De scène verwijst dus niet 
alleen inhoudelijk naar de Romeinse oudheid, maar ook in de keuze voor de instrumenten 
wordt naar het verleden verwezen. 

Oude verhalen van nu
Verhalen over Julius Caesar en Cleopatra zijn in hun verschillende verschijningsvormen 
nauw verbonden geweest met thema’s als machtsstrijd, verleiding en oorlog – zaken die in 
Händels tijd brandend actueel waren. “Hoe ze dat verhaal hebben genomen, het herschre-
ven hebben en het daarmee van hun tijd hebben gemaakt: dat is een hele moderne manier 
van omgaan met het oude”, vindt Haïm. En dat mechanisme werkt ook nu door in de 
hedendaagse enscenering door Calixto Bieito. Zowel de muzikale uitvoering als het dra-
maturgische concept zijn door het verleden geïnformeerd, voor een zo groot mogelijke 
hedendaagse zeggingskracht. 

Tekst: Jasmijn van Wijnen

Julie Fuchs, Christophe Dumaux, Cecilia Molinari & Calixto Bieito
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DE MEESTER EN ZIJN ZANGERS

Over hoe Händel zich losmaakte van de rol van componist als dienaar, en liever als 
Italiaanse kunstenaar door het leven ging.

Händel was misschien wel de eerste musicus die wist hoe hij gevraagd en niet bevolen 
moest worden. Hij zat niet aan de tafel van de bedienden, zoals Haydn veel later, maar 
werd door de hoogste heren behandeld als een heer die artisjokken, zeespinnen, fazanten, 
kreeften of kapoenen net zo kundig wist te ontleden als de accordeon en toonladders. 
Bijna alles wat van vitaal belang was voor Händel was uitgevonden in Italië. Waarschijnlijk 
ook Italië zelf. Honderden jaren eerder had een zekere Guido van Arezzo al de muzieknota-
tie uitgevonden, waardoor onder meer Händel muziek kon noteren en de zogenaamde 
westerse kunstmuziek kon ontstaan. In Italië groeiden violen zowat kant-en-klaar onder 
het boomschors uit de grond, zodat de instrumentmakers daar weinig moeite hadden om 
de tot op heden meest onovertroffen instrumenten uit het hout te snijden. [...]

Mensen uit Italië waren als vanzelfsprekend erkend en wereldberoemd. Daarom wilde 
iedereen die iemand wilde zijn uit Italië komen of Italiaan zijn. Dat was voor half Europa het 
geval, en men had zijn thuisland maar al te lief omgedoopt in “Italië”. Daarom werd ook de 
Italiaanse opera in heel Europa geïntroduceerd, zoals Händel in Londen. Hij was beroemd 
geworden in Venetië met zijn Agrippina. […]

Händel wilde vooral weten of de zangeres kort tevoren, toen hij zijn scherpe blik even van 
haar afgewend had, de hoge C zelf had gezongen of dat de castraatstem van haar minnaar 
de noot weer eens uit zijn keel had gevist omdat hij die beter wist te raken dan zij. Toen hij 
het gesnurk hoorde van zijn Polyphemus, die zelfs het op zijn voorhoofd geschilderde oog 
(van uitputting door de acht tot tien uur dagelijkse repetities) had gesloten, barstte hij uit in 
een woedeaanval.  

Uit: Gert Jonke, Der Kopf des Georg Friedrich Händel (1988)

Calixto Bieito, Cecilia Molinari & Julie Fuchs
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en Cleopatra. “Dat weet ik niet,” zegt Bieito daarop resoluut. “En dat laat ik ook graag 
open. De beste leugen is de waarheid.” 

Constatering zonder commentaar
De rijkdom, het vieren ervan en dromen erover, en de grenzeloze machtswellust: dat is wat 
Bieito centraal stelt in zijn regie, die hij in een hedendaagse, niet nader bepaalde, oligar-
chische maatschappij situeert. Een hightech droomparadijs dat zo uit de woestijn werd 
gestampt. Hij toont ons in zijn regie het reilen en zeilen onder de allerrijksten van de 
wereld, diegenen die geilen op macht, geld en status. “Maar ik uit geen kritiek. Ik voel me 
meer een soort Ödön von Horváth,1 in de zin dat ik een constatering op het podium plaats 
zonder commentaar.” Voor de specifieke context waarin hij zijn Giulio Cesare plaatst, liet 
hij zich inspireren door zijn werk voor de wereldtentoonstelling in 2008 in Zaragoza, in 
Spanje. Hij was er verantwoordelijk voor de regie van de openingsceremonie. Daar bevond 
hij zich midden in een wereld van extremen, van uiterlijk vertoon, van luxe en rijkdom. 
“Alles is er fantastisch. Alle landen laten zich van hun beste kant zien.”

In het libretto van Giulio Cesare in Egitto bevinden we ons – zoals de titel al doet vermoe-
den – in Egypte, aan het hof van Tolomeo en Cleopatra. In Bieito’s regie wordt de nieuwe 
context waarin hij het verhaal plaatst niet geconcretiseerd, maar het zal ons snel doen 
denken aan het absurdisme en de maakbaarheid van een Qatar-achtige omgeving, waar 
enerzijds alles mogelijk lijkt te zijn, en anderzijds de duistere kant zoveel mogelijk wegge-
poetst wordt. Het toneelbeeld werd gebaseerd op het paviljoen van Saudi-Arabië op de 
Expo in Dubai in 2020. Bieito omschrijft de wereld van zijn Giulio Cesare als “een digitale 
droomwereld in een woestijnparadijs”. Op de enorme doos die op het podium verschil-
lende posities kan innemen, en bedekt is met LED-licht en schermen, wordt videomateri-
aal van Sarah Derendinger getoond. “Daarmee brengen we een surrealistische laag aan in 
het geheel,” zegt Auer daarover. “De beelden refereren aan dromen, fantasieën en het 
onderbewuste,” aldus Bieito.

Absurd rijk
“Ik heb begrepen dat de winterspelen in 2029 misschien georganiseerd zullen worden in 
Saudi-Arabië. Dat is natuurlijk absurd. Ik wil dat absurdisme van de rijkdom tonen. Het 
beeld van eindeloze mogelijkheden. Van op je privéstrand kunnen liggen, maar er tegelij-
kertijd voor kunnen kiezen om het goedkoopste ijsje te willen eten. Van een stad kunnen 
kopen. Het is een beetje als Mahagonny,” vertelt Bieito. Maar ook hier weer: “Het is geen 
kritiek op Saudi-Arabië,” benadrukt Auer. “We tonen een wereld die anders is dan de onze. 
Een wereld van extreme rijkdom.” “Een wereld zoals het Egypte van Tolomeo en Cleopatra 
– dat was ook een wereld van extreme weelde,” aldus Bieito. Auer vult aan: “We refereren 
naar een beeld dat wij allemaal hebben van dit soort landen door alle beelden die we ervan 
tot ons hebben genomen, bewust of onbewust.” 

1 Ödön von Horváth (1901-1938) was een Hongaars-Duitse schrijver van romans en toneelstukken. Hij 
beweerde zelf dat hij nooit komedies maakte, maar dat de humor in zijn stukken een accurate weergave 
van de schrijnende absurditeit van de wereld was.

CESARE EN CLEOPATRA  
IN EEN HIGHTECH 

WOESTIJNPARADIJS
Een gesprek met regisseur Calixto Bieito  

en dramaturg Bettina Auer

Hoe relevant is het verhaal van een opera uit 1724 voor een hedendaags publiek? 
Heel relevant, volgens Calixto Bieito en Bettina Auer. In een gesprek lichten ze de 
belangrijkste thema’s uit en geven ze aan waarom we ook vandaag nog smullen 
van een verhaal dat bol staat van machtswellust, politieke spelletjes en de vraag 
hoeveel je op het spel zet om te verkrijgen wat je denkt te verdienen.

“Om te beginnen bevat Giulio Cesare prachtige muziek, en het is een geweldig theaterstuk. 
Politiek, macht en seks. Het is sensueel. De opera heeft alle ingrediënten in zich om een fan-
tastische voorstelling te worden. Het is een waar meesterwerk,” vertelt Calixto Bieito. Daar-
mee raakt de regisseur direct aan de twee hoofdthema’s uit Händels opera: liefde en politiek. 
“Gaat elk liefdesverhaal niet ook over macht?”, vraagt Bieito zich hardop af. “Wil Cesare trou-
wen met Cleopatra omdat zij hem meer succes in het leven garandeert, of omdat hij verliefd 
op haar is? Die tweestrijd zien we ook vandaag nog, in allerlei verschillende contexten.” 

“Giulio Cesare gaat over de vraag hoever je zou gaan om macht te verwerven,” vult drama-
turg Bettina Auer aan. “Hoe ver zou je durven gaan? Beledigen, vernederen, doden zelfs? 
En het gaat over een politiek spel waarin de spelers hun houding aanpassen naar gelang 
de situatie: aanvankelijk is Cesare een politieke partner van Pompeo, maar bij het begin 
van de opera is hij zijn tegenstander die Cesare tot in Egypte achternazit.” Wat Bieito daar-
bij specifiek benadrukt in zijn regie, zijn de figuurlijke maskers die door al deze spelers 
gedragen worden: “Er is een hoop onderling gevlei. Daarin ligt de kunst van het politiek 
bedrijven: het is een kunst om manipulatief te zijn, om de emoties en het conflict naar je 
hand te zetten.” 

“Eigenlijk zouden we Giulio Cesare kunnen vergelijken met een serie als House of Cards, 
die in het huidige Amerika speelt,” stelt Auer. “De verhouding tussen Cesare en Cleopatra 
doet ook denken aan die tussen Macbeth en Lady Macbeth: zij manipuleert hem en hij 
manipuleert iedereen.” De vraag rijst dan of er wel sprake is van echte liefde tussen Cesare 
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De tegenstelling van de westerse wereld ten opzichte van de oosterse wereld, die in Giulio 
Cesare ingebakken zit, wordt niet in het toneelbeeld benadrukt. “De opera is destijds 
geschreven vanuit een imperialistisch oogpunt,” legt Auer uit. “Händel toonde enerzijds de  
soevereine en ook arrogante Romeinen, en stelde aan de andere kant de Egyptenaren als 
barbaren voor. Het Engelse publiek heeft zich destijds natuurlijk met de Romeinen, ook wel 
de Europeanen geïdentificeerd. Maar dat is niet ons standpunt. In onze enscenering zien 
we niet zozeer een Romeins volk en een Egyptisch volk, we zien een groep mensen uit de 
hogere klassen strijden om de macht.”

Primitieve emoties in een hightech wereld
“Dat barbaarse zit in ons allemaal,” stelt Bieito. “Diep van binnen hebben we allemaal deze 
primitieve emoties. Het hoort op een natuurlijke wijze bij ons, en het komt naar boven in 
situaties die draaien om macht en controle. Daarom zullen er ook enkele gewelddadige 
scènes in de voorstelling voorkomen.” Voor die scènes, waarvoor de zangers diep bij zich-
zelf moeten graven, mag hij rekenen op een fantastische cast met grootse toneelpersoon-
lijkheden. “Ik geniet ontzettend van het werken met deze zangers” zegt Bieito. “Ze zingen 
fantastisch en dragen een heleboel ideeën aan. Ik zeg altijd dat regisseren een soort tennis 
is. Ik gooi de bal snel hun kant op, en zij spelen ‘m terug. Ik heb een groot artistiek vertrou-
wen in hen. En om te mogen werken met een dirigent die zo ontzettend gespecialiseerd is 
in deze muziek, is een feest.” 

“Ik denk dat het een specialiteit van Calixto is, om iedereen zich vrij te laten voelen,” vertelt 
Auer. “Je kan het zien in de repetities: omdat ze zich vrij voelen ontwikkelen ze samen met 
Calixto een heleboel ideeën en stijgen boven zichzelf uit. Dat is bijzonder.” Bieito: “Ik ben 
nooit bezig met het verklaren van het personage aan de zanger, want dan creëer ik een 
muur. Ik laat het liever open. We weten niet wie we zijn in het leven, tot we bepaalde situa-
ties hebben doorleefd. Dus pas nadat we in de repetities met het personage situaties heb-
ben doorlopen, kunnen we zeggen: dít is het personage. Pas helemaal aan het einde.” En 
daaruit blijkt maar weer dat Bieito geen regisseur is die voorafgaand aan de repetities zijn 
plan al helemaal klaar heeft: zijn voorstellingen ontstaan in de repetitieruimte, in samen-
werking met zijn zangers. Zijn Giulio Cesare is er pas bij de première, op het moment dat 
alle elementen samenkomen. Want ook het publiek leest hij niet de les. Liever biedt hij hen 
een bepaalde openheid aan, een beeldtaal die op een dieper niveau bij de toeschouwer 
weerklank vindt, en die hij op zijn eigen manier mag interpreteren.

Tekst: Jasmijn van Wijnen

Calixto Bieito, Bettina Auer & Rebecca Ringst
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HET BAROKKE TIJDPERK  
Vrije tijd en verspilling

Barok is een cultuur van verspilling. Overschotten worden niet verder productief geïnves-
teerd, maar grotendeels verbruikt in opzichtige consumptie, om zo status uit te drukken. 
De nauw met religie verbonden kunsten hebben hierin het grootste aandeel en zijn dus 
bijna alomtegenwoordig. [...] 

Verspilling is het tegenovergestelde van sparen, een volgens Max Weber1 bij uitstek pro-
testantse deugd. Het gaat hierbij om een collectief bestedingsgedrag dat louter consump-
tie dient, alsof er vuurwerk afgeschoten wordt, zonder bekommernis om de economische 
kosten of baten. [...]

Barok is een cultuur van ontspanning. Buiten de kunst wordt slechts zoveel werk verzet als 
nodig is voor de bevrediging van de onmiddellijke levensbehoeften van het individu en de 
demonstratieve spilzucht van de verschillende gemeenschappen en groepen. Werk is 
geen doel op zich, maar eerder (naar Gen. 3:19) een noodzakelijk kwaad. De voorkeur voor 
ontspanning is een leidende waarde voor alle sociale klassen, niet alleen de hogere. 

Barok is een cultuur die vertrouwt op tradities en streeft naar stabiliteit, niet naar verande-
ring en al helemaal niet naar ‘vooruitgang‘. De drang om steeds iets nieuws te creëren ont-
breekt. [...] Ongeacht de dagelijkse ontberingen, dreigende rampen en het besef van ster-
felijkheid, wordt de barokke levenshouding gekenmerkt door het streven naar plezier en 
bestaansvreugde, toewijding aan het hier en nu, zonder een angstige blik op de toekomst. 
Het dagelijks leven en de viering lopen in elkaar over. Zonder aan de lange termijn te den-
ken, leeft men bij voorbaat in een heden dat echter sterk gevormd is door het verleden. 

Uit: Peter Hersche, Gelassenheit und Lebensfreude – Was wir vom Barock lernen können (2011)

1  In Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus uit 1904 en 1905.

Frederik Bergman, Teresa Iervolino & Cecilia Molinari
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Godunov, La Juive), English National Opera 
(La forza del destino, Fidelio), Den Norske 
Opera (Les contes d’Hoffmann), Opernhaus 
Zürich (Die Soldaten, De Vuurengel, L’inco-
ronazione di Poppea), Staatsoper Stuttgart 
(Der fliegende Holländer), Opéra national 
de Paris (Lear), Opera Ballet Vlaanderen 
(Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, 
Lady Macbeth van Mtsensk, Tannhäuser, 
Les Bienveillantes), en Theater an der Wien 
(Mendelssohns Elias). Rebecca Ringst werd 
door Opernwelt uitgeroepen tot Ontwerper 
van het Jaar voor Der Rosenkavalier met 
Stefan Herheim in 2010. Bij DNO was haar 
werk reeds te zien in Die ersten Menschen. 

INGO KRÜGLER
Kostuums
Ingo Krügler studeerde kostuum- en mode-
ontwerp in Berlijn en Londen. Na zijn stu-
dies assisteerde hij in diverse Weense thea-
ters, aan de Opéra national de Paris en de 
operafestivals van München en Salzburg bij 
producties van Thomas Langhoff, Stefan 
Herheim en David McVicar. Ingo Krügler 
profileerde zich daarnaast ook als kostuum-
ontwerper voor teksttheater (producties 
van Tim Kramer van onder meer Nora, 
Comedy of Errors en Hamlet) en musical 
(met titels als Evita en Jesus Christ Super-
star). Sinds 2007 werkt hij nauw samen met 
regisseur Calixto Bieito, onder meer voor 
Jenůfa (Staatsoper Stuttgart), Ibsens 
Brand (Oslo), Armida en Dialogues des 
Carmélites (Komische Oper Berlijn), Schil-
lers Don Carlos en de toneelversie van Lulu 
(Nationaltheater Mannheim), en Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny (Opera 

Ballet Vlaanderen). Recente samenwerkin-
gen met Calixto Bieito zijn Reimanns Lear 
(Firenze en Parijs), Otello (Hamburg), Fide-
lio (München), Le Grand Macabre (Dres-
den) en La bohème (Zuid-Afrika). Voor DNO 
maakte hij al de kostuumontwerpen voor 
Die ersten Menschen. 

MICHAEL BAUER 
Licht
Michael Bauer begon in 1980 als trainee bij 
de Bayerische Staatsoper in München, 
waar hij sinds 1998 hoofd van de lichtafde-
ling is. In die functie heeft hij onder meer de 
belichting voor Tosca, Don Carlo, Nabucco, 
Die Fledermaus, Der fliegende Holländer, 
Tristan und Isolde, Jenůfa, Die Zauberflöte, 
Medea in Corinto, L’elisir d’amore, Boris 
Godoenov, L’Orfeo, Guillaume Tell, Die 
Meistersinger von Nürnberg, Mefistofele, 
La Juive, Les Indes galantes, La favorite, 
Semiramide, Arabella, Hänsel und Gretel 
en Andrea Chénier ontworpen. Buiten 
München belichtte hij voor onder meer de 
Opéra national de Paris, de Staatsopera 
van Berlijn, Theater an der Wien, Sempero-
per Dresden, La Fenice, La Scala, Grand 
Théâtre de Genève, Ultima Contemporary 
Music Festival, Oslo, Aalto-Musiktheater 
Essen, Den Norske Opera, Mariinsky Thea-
ter, Opera Ballet Vlaanderen, Opéra de Lyon 
en The Royal Opera. Bauer werkte in het 
verleden mee aan DNO’s Die ersten 
Menschen.  
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ARTISTIEK TEAM

EMMANUELLE HAÏM
Muzikale leiding
Na haar studies piano, klavecimbel en orgel 
koos Emmanuelle Haïm voor orkestdirectie 
en richtte ze in 2000 Le Concert d’Astrée 
op. Met dit orkest treedt zij op de grote 
internationale podia op met werken gewijd 
aan 17e- en 18e-eeuwse muziek, in samen-
werking met vermaarde artiesten zoals 
Cecilia Bartoli, Natalie Dessay, Philippe 
Jaroussky, Patricia Petibon, Sandrine Piau, 
Rolando Villazon en Anne Sofie von Otter. 
Samen met gerenommeerde regisseurs als 
Mariame Clément, Jean Bellorini, Robert 
Wilson, Jean-François Sivadier, Krzysztof 
Warlikovski en Guy Cassiers heeft Haïm 
zich onderscheiden in talrijke operaproduc-
ties bij de Opéra de Lille, de Staatsoper 
Berlin, de Opéra de Dijon, de Opéra natio-
nal de Paris, het Théâtre de Caen, het Festi-
val d’Aix-en-Provence en het Glyndebourne 
Festival. Bovendien heeft Haïm langdurige 
samenwerkingen met de Los Angeles Phil-
harmonic, de Wiener Philharmoniker, het 
Swedish Radio Orchestra, de New York 
Philharmonic, Philadelphia Orchestra, Lon-
don Symphony Orchestra en met de Berli-
ner Philharmoniker. Met Giulio Cesare 
maakt zij als dirigent haar DNO-debuut.

CALIXTO BIEITO
Regie
De Spaanse regisseur Calixto Bieito staat 
internationaal bekend om zijn vernieu-
wende kijk op de operacanon. Zijn theater-
regies van Shakespeares Macbeth in Salz-
burg en Hamlet in Edinburgh, zijn Don 
Giovanni in Hannover en Die Entführung 

aus dem Serail voor de Komische Oper in 
Berlijn gaven Bieito snel de reputatie van 
een van Europa’s meest vooraanstaande 
regisseurs. Hij regisseerde vele werken uit 
het operarepertoire, van Monteverdi’s Pop-
pea tot Zimmermanns Die Soldaten. Ook 
regisseerde hij Prokofjevs Oorlog en Vrede 
in het Grand Théâtre de Genève, Tristan 
und Isolde in de Wiener Staatsoper, Flam-
men van Erich Schulhoff in de Staatsopera 
van Praag en Eliogabalo in Opernhaus 
Zürich. Bieito heeft zich ook als artistiek 
leider van verschillende instellingen en 
organisaties ingezet. Tien jaar lang leidde 
hij het Teatre Romea in Barcelona en orga-
niseerde hij het Festival Internacional de las 
Artes de Castilla y León in Salamanca. Ook 
richtte hij het Barcelona Internacional 
Teatre op, een forum voor projecten van 
kunstenaars en theaters. Sinds 2017 leidt 
Bieito het Teatro Arriaga in Bilbao artistiek. 
Voor DNO regisseerde Bieito in 2021 Die 
ersten Menschen van Rudi Stephan.  

REBECCA RINGST
Decor
Rebecca Ringst studeerde toneel- en kos-
tuumontwerp aan de Hochschule für Bil-
dende Künste in Dresden. Ringsts samen-
werking met regisseur Calixto Bieito begon 
in 2006, aanvankelijk als videokunstenaar, 
later als decorontwerper. In een hecht artis-
tiek partnerschap hebben zij samenge-
werkt aan vele producties in heel Europa, 
zowel voor operahuizen als theaters, waar-
onder Theater Basel (Don Carlos, Aida, 
From the House of the Dead), Bayerische 
Staatsoper München (Fidelio, Boris 
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ZANGERS

CHRISTOPHE DUMAUX 
Giulio Cesare
Countertenor Christophe Dumaux maakt 
furore op internationale operapodia door 
zijn uitzonderlijke vocale vermogen, de 
intensiteit van zijn zang en meeslepende 
theatrale presence. Dumaux is gespeciali-
seerd in het barokrepertoire en heeft uitge-
breide ervaring met Händelopera’s. Zo zong 
hij de rollen van Ottone (Agrippina) in de 
Staatsopera van Hamburg met dirigent Ric-
cardo Minasi en regisseur Barrie Kosky; 
Tolomeo (Giulio Cesare) in het Teatro alla 
Scala met Giovanni Antonini en Robert Car-
sen; de titelrol in Orlando in het Theater an 
der Wien met Antonini en Claus Guth en 
Polinesso (Ariodante) in de Wiener 
Staatsoper, de Salzburger Festspiele en het 
Bolsjoi Theater. Gedurende zijn carrière 
heeft Dumaux al samengewerkt met ver-
schillende andere belangrijke dirigenten en 
regisseurs zoals René Jacobs, Emmanuelle 
Haïm, Ivor Bolton en Calixto Bieito, David 
McVicar en Richard Jones. Bij DNO ver-
tolkte hij eerder de rol van Fernando in Don 
Chisciotte in Sierra Morena. 

TERESA IERVOLINO
Cornelia
De Italiaanse mezzosopraan Teresa Iervo-
lino maakte haar operadebuut in het Teatro 
Filarmonico met de titelrol in Stravinsky’s 
Pulcinella. Sindsdien werkte ze al samen 
met beroemde orkestdirigenten, zoals 
Roberto Abbado, Alberto Zedda en Ivor 
Bolton en bevat haar repertoire rollen zoals 
Maddalena in Rigoletto, Rosina in Il bar-
biere di Siviglia en Calbo in Maometto. 

Bovendien zong ze recent nog de rollen van 
Adalgisa (Norma) in het Gran Teatre del 
Liceu, Rosmira (Partenope) in Teatro Real 
Madrid, de titelrol in Rinaldo in het Teatro 
La Fenice en Fenena (Nabucco) in de Arena 
di Verona. Bij DNO was ze eerder te zien als 
Maddalena in Il Viaggio a Reims en als 
Holofernes in Judith Triumphans.

CECILIA MOLINARI
Sesto
De Italiaanse mezzosopraan Cecilia Moli-
nari begon haar zangstudies in 2009 en 
studeerde af aan het Conservatorium van 
Padua. In 2015 maakte ze haar operade-
buut als Zaida in Il turco in Italia en ont-
popte zich al snel tot een van de meest 
toonaangevende belcantospecialisten van 
haar generatie. Als lid van de Accademia 
Rossiniana volgden verscheidene engage-
menten op het Rossini Opera Festival in 
Pesaro, waar ze onder meer de rol van 
Rosina in Il barbiere di Siviglia zong onder 
leiding van maestro Alberto Zedda. Recent 
maakte ze bij Teatro Nacional de São Carlos 
haar huis- en roldebuut in de titelrol van 
Händels Ariodante. Bij DNO was ze eerder 
als Angelina te horen in Rossini’s La Cene-
rentola. In seizoen 21/22 zong zij in Doni-
zetti Queens in Concert en in Anna Bolena 
als Smeton.

JULIE FUCHS
Cleopatra
De Franse sopraan Julie Fuchs is een van 
de meest gevierde operazangeressen van 
haar generatie. Als winnares van drie Vic-
toires de la Musique en Chevalier de l’ordre 
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SARAH DERENDINGER 
Video
Sarah Derendinger studeerde fotografie 
aan de kunstacademie van Bern. Daarna 
volgde ze een opleiding moderne dans aan 
de Amsterdamse toneelschool,  audiovisu-
ele kunst aan de kunstacademie van Basel 
en filmregie in Warschau. Sinds 1993 is 
Derendinger werkzaam als freelance filmre-
gisseur, auteur en videokunstenaar. Ze 
neemt regelmatig deel aan verschillende 
internationale filmfestivals en een aantal 
van haar films en installaties zijn aange-
kocht door openbare instellingen. Sinds 
2013 werkt Derendinger samen met Calixto 
Bieito. Hun eerste gezamenlijke werk was 
Zimmermanns Die Soldaten voor Opern-
haus Zürich, de Komische Oper in Berlijn en 
het Teatro Real in Madrid. Verdere samen-
werkingen zijn Reimanns Lear in Parijs, 
Halévy’s La Juive in München en Prokofjevs 
De Vuurengel in Zürich en Madrid. Ze werkt 
ook samen met andere regisseurs, waaron-
der Jossi Wieler, Jürgen Flimm, Joachim 
Schlömer, Karin Beier en Heiner Goebbels. 
Derendingers werk voor Bernardo Atxaga’s 
toneelstuk Obabakoak in Bilbao’s Teatro 
Arriaga werd in 2017 bekroond met de Pre-
mis de la crítica voor video-ontwerp. 
Derendingers video-ontwerp was eerder te 
zien bij DNO in Die ersten Menschen. 

BETTINA AUER 
Dramaturgie
Bettina Auer studeerde muziektheaterregie, 
musicologie en Duitse filologie in Hamburg 
en Berlijn. Naast opdrachten als muzikaal 
dramatisch adviseur en hoofddramaturg bij 

theaters in Bern, Darmstadt, Basel en de 
Komische Oper Berlin begeleidde ze ver-
schillende producties en drama- en dans-
projecten. Ze werkte als dramaturg aan de 
Salzburger Festspiele, Staatsoper unter 
den Linden, Opera Ballet Vlaanderen, Den 
Norske Opera, Bayerische Staatsoper, 
Opéra national de Paris, Residenztheater 
München, Burgtheater Wien en Theater an 
der Wien. Sinds 2009 werkt ze regelmatig 
samen met Calixto Bieito. Daarnaast heeft 
ze samengewerkt met regisseurs als Stefan 
Bachmann, Karin Beier, Claus Guth, Jas-
mina Hadziahmetovic, Barbora Horáková 
Joly, Nicolas Stemann en Michael Thalhei-
mer. Ook werkte ze samen met Barrie Kosky 
en Tatjana Gürbaca, aan respectievelijk 
Armide en La traviata bij De Nationale 
Opera. Bettina Auer docent aan verschil-
lende academies.
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Festivalacademie in Aix-en-Provence, waar 
hij te horen was in Pergolesi’s Li prodigi 
della divina grazia en hij heeft verschillende 
rollen vertolkt op het podium van de Los 
Angeles Opera. Later dit seizoen zal hij de 
rol van Leonardo op zich nemen in El último 
sueño de Frida y Diego bij de San Francisco 
Opera.

GEORGIY DERBAS-RICHTER
Curio 
De Oekraïense bariton Georgiy Derbas- 
Richter studeerde aan het Conservatorium 
van Kiev en kwam in het voorjaar van 2022 
naar Nederland om auditie te doen voor 
DNO Studio. Toen de oorlog in zijn vader-
land uitbrak, kon hij dankzij fondsenwerving 
vervroegd tot de Studio worden toegelaten. 
In de korte tijd dat Georgiy hier is, zong hij 
de rol van Second Witch in Purcells Dido 
and Aeneas in Paradiso in Amsterdam en  
de rol van Moralès in Georges Bizets 
Carmen.
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des Arts et des Lettres, varieert haar reper-
toire van barok tot hedendaagse muziek 
met een focus op Mozart en belcanto. 
Fuchs heeft repertoirerollen gezongen in  
’s werelds belangrijkste operahuizen, zoals 
de Wiener Staatsoper, Teatro Real Madrid 
en Opéra national de Paris. Bovendien ver-
tolkte ze de titelrollen van L’incoronazione 
di Poppea bij Opernhaus Zürich, Mélisande 
in Pelléas et Mélisande bij Gran Teatre  
del Liceu en Adèle in Le Comte Ory bij  
de Opéra-Comique. In het seizoen 22/23  
maakt Fuchs belangrijke roldebuten, zoals 
Giulietta in I Capuleti e i Montecchi bij de 
Opéra national de Paris en Juliette in 
Roméo et Juliette bij Opernhaus Zürich. 
Haar vertolking van Cleopatra in Giulio 
Cesare van DNO is zowel haar rol- als 
huisdebuut.   

CAMERON SHAHBAZI 
Tolomeo
De Perzisch-Canadese countertenor 
Cameron Shahbazi is een rijzende ster in 
het klassieke en barokrepertoire. De rol van 
Tolomeo in Giulio Cesare vertolkte hij al in 
een concertversie met het Moscow Cham-
ber Orchestra, en de titelrol in Tolomeo, Re 
d’Egitto zong hij op het Händel Festival 
2022 van het Badisches Staatstheater 
Karlsruhe. Shahbazi maakte zijn debuut bij 
Oper Köln als First Angel/Boy in Written on 
Skin van George Benjamin. Daarnaast was 
hij ook te zien als Disinganno in Il Trionfo 
del Tempo e del Disinganno in Theater 
Aachen, en was hij cover voor Eustazio 
(Rinaldo) en Narciso (Agrippina) bij het 
Glyndebourne Festival en The Royal Opera. 

Bij DNO was hij al te zien als Diaghilev in de 
wereldpremière van Willem Jeths’ Ritratto, 
een voorstelling die werd opgenomen en 
gestreamd wegens de coronapandemie.
 
FREDERIK BERGMAN
Achilla
De Nederlandse bas-bariton Frederik Berg-
man studeerde in 2012 af van het Conser-
vatorium in Tilburg. In 2018 maakte hij in de 
rol van Abraham in James MacMillans Cle-
mency zijn debuut bij DNO. In de seizoenen 
19/20 en 20/21 maakte hij deel uit van 
DNO Studio en stond hij op het podium als 
Jacob Epstein in Willem Jeths’ Ritratto en 
in Rossini’s Petite messe solennelle. Als 
alumnus van het talentontwikkelingspro-
gramma keerde hij terug voor verschillende 
rollen: Masetto in Don Giovanni, Soldaat in 
Salome, Lord Rochefort in Anna Bolena, 
Aeneas in Dido and Aeneas en Zuniga in 
Carmen. Dit seizoen was hij ook te zien in 
Operetta Land, en zal hij terugkeren voor de 
rol van Mr. Pilkinson in Animal Farm. Bij de 
Nederlandse Reisopera zingt hij Don Fer-
nando (Fidelio) en bij de ZaterdagMatinee 
Eerste Officier in John Adams’ The Death  
of Klinghoffer.

JAKE INGBAR
Nireno 
De Amerikaanse countertenor Jake Ingbar 
is vanaf november 2022 betrokken bij de  
DNO Studio als ‘associate artist’. Hij zal in 
Giulio Cesare te zien zijn als Nireno. Jake 
heeft gestudeerd aan The Juilliard School 
en Rice University. Hij is in de zomer van 
2022 betrokken geweest bij de 

Frans Dam
Anton van der Sluis
Yannick Jhones
Maurits van der Roest
Isak Verkaik

FIGURATIE
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LE CONCERT 
D’ASTRÉE

Le Concert d’Astrée is een instrumentaal en 
vocaal barokmuziekensemble onder leiding 
van Emmanuelle Haïm. Het orkest werd in 
2000 opgericht en is één van de beste in dit 
repertoire van de wereld. Sinds 2004 is het 
orkest in residentie in de Opéra de Lille en 
heeft zowel nationaal als internationaal snel 
bekendheid verworven. Le Concert d’Astrée 
staat regelmatig op podia van wereldklasse 
in programma’s die gewijd zijn aan 17de- 
en 18de-eeuwse muziek. In samenwerking 
met gerenommeerde regisseurs als  
Christof Loy, Barrie Kosky en Guy Cassiers 
heeft Le Concert d’Astrée talrijke opera-
producties opgevoerd.
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PRODUCTIETEAM  

Assistent-dirigent 
Simon Proust 
Assistent-regisseur 
Astrid van den Akker 
Debora Regoli 
Avondregie 
Astrid van den Akker 
Repetitoren 
Benoît Hartoin 
Ernst Munneke 
Taalcoach 
Rita De Letteriis 
Assistent decor 
Annett Hunger
Assistent video 
Clarisse Perrion
Videotechnicus 
Rutger Flierman 
Special Effects
Ruud Sloos 
Koen Flierman 
Assistent kostuumproductie 
Mariama Lechleitner 
Voorstellingsleiding 
Merel Francissen 
Marjolein Bergsma
Emma Eberlijn 
Thomas Lauriks 
Artistieke planning 
Sonja Heyl 
Vertegenwoordiger orkest 
Mélodie De Keukelaere 
Orkestinspecteur
Maxime Fabre 
Eerste toneelmeester 
Wim Kuijper 
Eerste belichter 
Peter van der Sluis 

Eerste rekwisiteur 
Niko Groot 
Eerste kleder 
Sandra Bloos 
Eerste grimeur 
Isabel Ahn 
Geluidstechnicus 
Florian Jankowski 
Dramaturgie 
Jasmijn van Wijnen 
Titelregie 
Eveline Karssen 
Bediening boventiteling 
Irina Trajkovska 
Productievoorbereider 
Mark van Trigt 
Productieleiding 
Emiel Rietvelt 

DE NATIONALE 
OPERA 

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

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

Eerste viool 
David Plantier
Elisabet Battaler
Maria Gomis
Maud Giguet*
Rozarta Luka
Sandrine Dupé
Valentine Pinardel
Yan Ma

Tweede viool 
Clémence Schaming
Emmanuel Curial
Isabelle Lucas
James Jennings
Jeanne Mathieu
Myriam Cambreling
Yuki Koike*

Altviool 
Delphine Millour*
Diane Chmela
Jean Luc Thonnérieux
Laurence Duval
Martha Moore

Cello 
Annabelle Luis*
Emily Robinson
Jennifer Hardy Bregnac
Julien Hainsworth**
Mathurin Matharel**

Contrabas 
Elise Christiaens
Elodie Peudepiece
Gabriele Basilico**
Marie-Amélie Clément

Blokfluit 
Emma Huijsser
Stefanie Troffaes 

Traverso  
Stefanie Troffaes

Hobo 
Gilles Vanssons 
Yann Miriel*

Fagot 
Emmanuel Vigneron
Philippe Miqueu* 

Hoorn 
Antonia Riezu
Christopher Price
Jeroen Billiet (solo)
Pieter d’Hoe

Luit 
Magnus Andersson** 
Shizuko Noiri* **

Viola da gamba 
Marion Martineau*

Harp 
Emma Huijsser*

Klavecimbel  
Emmanuelle Haïm**
Benoît Hartoin**

* (ook) op het podium  
** basso continuo

Impressie van het decor | Impression of the set design
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LEADERSHIP MASTERCLASS
De afgelopen twee en een half jaar hebben bewezen dat uitdagende tijden nieuwe kansen 

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

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

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

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

die focussen op leidinggeven op afstand.  

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

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

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

die hem hebben geholpen om zijn team succesvol door de crisis te loodsen. 
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Bekijk de masterclass op YouTube.
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ons al vele jaren nationale en internatio-
nale faam.
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bijdrage.  
Met uw steun kunnen wij spraak makende 
producties van het allerhoogste niveau  
blijven maken. Voorstellingen die u verras-
sen, raken en inspireren!

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijk-
heden, fiscale aspecten en/of het  
opvragen van de brochure kunt u contact
opnemen met Marthe Seydel via
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THE POWER COUPLE CESARE  
AND CLEOPATRA
The opera Giulio Cesare in Egitto is based 
on historical events: Julius Caesar’s visit to 
Egypt in 47-48 BC. However, considerable 
liberties were taken with the further details 
of the story, the characters and the relation-
ships between them. The politically tactical 
love affair between the historical figures 
Julius Caesar and Cleopatra formed a fruit-
ful source of inspiration not just for Han-
del’s Giulio Cesare in Egitto but also for 
other accounts and images in Western art 
and culture. The librettist Nicola Haym 
made grateful use of such previous 
accounts. For Handel’s opera, he adapted 
the libretto of an existing opera from 1677 
dealing with the same subject.

HANDEL’S HIGH VOICES
In Handel’s time it was far from unusual for 
the most powerful characters on stage to 
have light, high voices. The roles were origi-
nally sung by castrati. In the second half of 
the fifteenth century, a Church ban on 
women singing had led to the practice of 
castrating talented boy singers so that they 
would keep their high voices — with the 
inevitable medical consequences. It meant 
the high virtuoso roles could still be sung 
by trained adult singers. The result was an 
exotic fascination for men with high voices, 
whereby the heroic roles in operas were 
written deliberately for such voices and the 

castrati enjoyed star status on and off 
stage. Nowadays, countertenors are often 
cast in these roles. These male singers can 
produce a similarly high, clear-cut sound by 
singing falsetto.  

OPERA SERIA 
Giulio Cesare is an opera seria (literally 
‘serious opera’). The genre was called 
dramma per musica (‘drama set to music’) 
in Handel’s day. This term was used for 
operas from Monteverdi to Mozart that are 
often based on dramatic events from Grae-
co-Roman mythology or from history. The 
opera seria has a distinctive structure that 
is made up largely of two elements: the aria 
and the recitative (a kind of sung speech 

IN A NUTSHELL that propels the action in the story). The 
characteristic da capo arias (da capo liter-
ally means ‘from the head’) of the Baroque 
period have a three-part, or ABA, form. The 
first part (A) is an initial response to what is 
happening, then there is a new thought or 
emotion with a different musical colour (B), 
followed by a repeat of the A section in 
which the singer is given the freedom to 
introduce his or her own variations on the 
vocal line. The opera seria consists of alter-
nating recitatives and arias, often with more 
than thirty arias, and only occasionally a 
duet or chorus. Despite their tragic subject 
matter, many opera serias have a happy 
ending (lieto fine) that alleviates the melan-
choly and lets the audience return home in 
a more upbeat mood.

HIGH-TECH DESERT PARADISE
The director Calixto Bieito has chosen to 
situate his Giulio Cesare in a modern set-
ting populated by oligarchs. We see the 
global super-rich, their intrigues and their 
boundless hunger for power and wealth 
against the backdrop of high-tech architec-
ture that has sprung up in the desert. The 
stage design was based quite directly on 
the Saudi Arabian pavilion at the Expo 2020 
in Dubai. Bieito describes the world in 

which he has set Giulio Cesare as “a digital 
dream world in a desert paradise”. 

▶  Read more about his interpretation of 
the opera in the interview with Calixto 
Bieito and dramaturg Bettina Auer on 
p.72

FROM STUDY TO STAGE
As a Baroque specialist, the conductor and 
harpsichord player Emmanuelle Haïm 
knows better than anyone how to prepare 
for a new Handel production — together 
with her own orchestra Le Concert d’As-
trée. The important question, for her, is 
“Which Giulio Cesare do you do?” There 
are a lot of different versions of this opera, 
and the arias and recitatives offer so much 
room for individual interpretation and orna-
mentation — as is typically the case in 
Baroque operas. Drawing on in-depth his-
torical research, she worked in close col-
laboration with both the artistic team and 
the singers themselves to determine how 
this Giulio Cesare should sound.

▶  Read more about this in the interview 
with Emmanuelle Haïm on p.65  

The famous castrato Francesco Bernardi  
“Il Senesino”

Manuscript Giulio Cesare

Pavilion of Saudi-Arabië at the Expo in Dubai
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EGYPTIANS
Cleopatra 
Queen of Egypt 
Tolomeo 
King of Egypt, and Cleopatra’s brother 
Achilla 
Commander of the forces and Tolomeo’s 
counsellor 
Nireno 
Cleopatra’s and Tolomeo’s confidant

ROMANS
Giulio Cesare 
Supreme Commander of the Romans 
Curio 
Tribune (people’s leader) of Rome 
Cornelia 
Pompeo’s widow 
Sesto 
Pompeo’s and Cornelia’s son

THE STORY

I
Giulio Cesare (Julius Caesar) and his army 
have chased his rival and former political 
ally Pompeo (Pompey) into Egypt, where 
Pompeo has sought support from Tolomeo 
(Ptolemy), the king of Egypt and brother of 
Cleopatra. When Cesare arrives, Pompeo’s 
wife Cornelia begs mercy for her husband. 
Cesare agrees on condition that he is rec-
ognised as Egypt’s leader, but Cornelia’s 
plea comes too late: Tolomeo has had  
Pompeo beheaded. Tolomeo’s counsellor 
Achilla brings Cesare the head of the dead 
man as a gift to welcome him. Cesare is 
appalled. Cesare’s lieutenant Curio falls in 
love with Cornelia and plots revenge 
together with Sesto, Cornelia’s son. 
 Cleopatra wants to become queen of 
Egypt in her own right, so she seeks to 
manipulate Cesare for her own ends. She 
embarks on a campaign to seduce him, 
approaching him in the guise of the lady-in-
waiting Lidia. Cesare is captivated by her 
beauty and resolves to assist her. 
 When Cesare and Tolomeo meet up as 
politicians and leaders, the atmosphere is 
febrile. Tolomeo is highly impressed by 
Cornelia, whom he has actually promised to 
Achilla as his wife.

II
Once again, Lidia/Cleopatra utilises all her 
charms in her attempt to seduce Cesare. 
Meanwhile, both Achilla and his rival 
Tolomeo woo Cornelia assiduously, but she 

rejects both suitors. Sesto prevents his 
mother from killing herself. Nireno has a 
plan that will enable Sesto to kill Tolomeo. 
When Cesare finds himself alone with Lidia/
Cleopatra, he declares his love. Their idyllic 
tryst is disturbed by Curio, who warns of a 
conspiracy against Cesare. Cesare decides 
to confront his enemies. Cleopatra throws 
off her disguise and responds to Cesare’s 
declaration of love. 
 Sesto’s attempt to kill Tolomeo is 
thwarted by Achilla, who brings news that 
Cesare, seeing no way out, has jumped into 
the sea and drowned. 
 Cleopatra decides to fight on the side of 
the Romans to revenge Cesare’s death. 
After discovering that Tolomeo has 
deceived him, Achilla too joins the Romans 
to fight against Tolomeo.

III
Tolomeo’s troops defeat Cleopatra’s army. 
He captures his sister and plans to have her 
executed. 
 Achilla dies in the battle, but it turns out 
Cesare is still alive. He promises to rescue 
Cleopatra and Cornelia from the clutches of 
Tolomeo. Cesare frees Cleopatra. When 
Tolomeo renews his attempts to win Cor-
nelia’s heart, Sesto finally manages to kill 
him. 
 Cesare crowns Cleopatra as queen of 
Egypt and she pledges her allegiance to 
Rome in gratitude.
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1677
Composer Antonio Sartorio composes the 
opera Giulio Cesare in Egitto with a libretto 
by the Venetian Francesco Bussani. Its first 
performance is in Venice in 1677.   

1685
Georg Friedrich Handel is born in Halle in 
Saxony. As a child, he demonstrates a great 

talent for the harpsichord, organ and violin. 
He learns to write music by copying large 
numbers of organ scores by hand for his 
organ teacher. 

1703-1705 
His musical education leads Handel to 
show interest in secular, dramatic music. 
He moves to Hamburg, a Free Imperial City 
with its own opera house, where he com-
poses his very first operas: Almira, Nero 
and Daphne.  

 
1706-1710 
Handel travels to Italy at the invitation of 
Ferdinando de Medici. He becomes 
acquainted with the tradition of Italian 
opera and composes his first Italian opera, 
Rodrigo (1707). Later, he composes Agrip-
pina (1709), which is a great success, with 
an impressive twenty-seven performances. 
Audiences are so enthusiastic that Handel 
is dubbed Il caro Sassone — the darling 
Saxon, referring to his place of birth..  

TIMELINE GIULIO CESARE  
AND HANDEL

1719
In 1719, a group of English aristocrats 
founds the Royal Academy of Music with 
the express aim of establishing Italian 
opera as a fixture in London. Handel is 
appointed “Master of the Orchester with a 
Sallary”, a somewhat vague title with 
responsibilities we would nowadays associ-
ate with an ‘artistic director’. During his 
nine seasons at the Royal Academy, Handel 
composes thirteen operas. He manages to 
engage star soprano Francesca Cuzzoni 
and star castrato Il Senesino for his opera 
Giulio Cesare. 

1724
Working with librettist Nicola Francesco 
Haym, who is not only a cellist in the 
orchestra but also the secretary of the 
Academy, Handel creates a new Giulio 
Cesare in Egitto. Haym takes Bussani’s 
original libretto and makes big changes. In 
particular, he condenses the complex love 
affairs and the comic elements to bring the 

opera more in line with the latest trend, the 
opera seria. The opera premieres in Febru-
ary 1724 in the King’s Theatre in London. It 
is a great success, with thirteen perfor-
mances in its first season, ten the following 
season and performances again in 1730 
and 1732. What is more, the production 
travels from Paris in its premiere year to 
Hamburg and Braunschweig.  

1727 
Handel becomes an English citizen and 
changes his name from Georg Friedrich 
Händel to George Frideric Handel.  

1728-1742
In 1728, the Royal Academy goes bankrupt 
as the popularity of Italian opera as a genre 
fades. Handel starts to focus on English 
oratorios and composes hits such as Israel 
in Egypt, Samson and The Messiah. He 
eventually abandons Italian opera for good. 

Francesca Cuzzoni

Poster of Sartorio 
and Bussani’s Giulio 
Cesare from 1677

Title page of  
the libretto of 
Handels Giulio 
Cesare, 1724
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1759
Handel dies, virtually blind but a rich and 
highly respected man. He is given a state 
funeral in Westminster Abbey. In 1784, a 
memorial concert is given in Westminster 
Abbey and the Pantheon in London. The 
aria ‘Va tacito’ and the recitative ‘Alma del 
gran Pompeo’ are among the works per-
formed. The concert sets the tone for the 
nineteenth-century tradition of large-scale 
Handel concerts.

 

1922
The first modern performance of Handel’s 
Giulio Cesare takes place in the university 
town of Göttingen. The town becomes a 
place of pilgrimage for Handel aficionados, 
with an annual International Handel 
Festival. 

1969 
DNO performs Giulio Cesare for the first 
time. The opera is sung in German and is 
performed in the Circustheater in Scheve-
ningen and theatres in Amsterdam, Utrecht 
and Rotterdam.  

2002-2007
With conductor Marc Minkowski and direc-
tors’ duo Ursel and Karl-Ernst Herrmann at 
the helm, DNO creates a new production of 
Giulio Cesare. The production is put on 
again in 2007 with René Jacobs as the 
conductor.

2022 
Director Calixto Bieito gives a completely 
new take on Handel’s opera about political 
intrigue, sensuality and love. His produc-
tion premieres on 16 January. 

Pantheon in London

Giulio Cesare by Dutch National Opera in 1969

Giulio Cesare by Dutch National Opera in 2002

Cecilia Molinari, Teresa Iervolino & Frederik Bergman
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HANDEL CAME, SAW AND 
CONQUERED

How a German won over London with Italian operas  

In the early eighteenth century, London fell under the spell of the Italian opera. The first high 
point was the production of Handel’s Rinaldo in 1711. At the time, Handel was in the service 
of the Elector Georg I Ludwig of Hanover. When the Elector ascended the English throne as 
George I several years later through a complex dynastic path — the English needed a Prot-
estant monarch — Handel followed him to London. But there was no question of a foreign 
composer holding a position in the English court. Handel kept his options open and angled 
for a vacancy in Hamburg, but the English establishment had no intention of letting this 
golden boy go so easily. Born in Halle in Saxony as Georg Friedrich Händel, and known as 
Giorgio Federico Hendel or il caro Sassone during a four-year stay in Italy, it was as George 
Frideric Handel that he was destined to make a lasting mark on the music scene in England.

Royal Academy
In 1719, a group of English aristocrats founded the Royal Academy of Music with the 
express aim of establishing Italian opera on a firm footing in London. Previous attempts had 
invariably ended in bankruptcy, not least because of the sky-high fees charged by the star 
soloists. The founders were officially investors and shareholders, but they are unlikely to 
have expected much of a profit from the enterprise; in the nine seasons that it was in opera-
tion, the Academy only once paid a dividend. The Royal Academy founders were above all 
opera lovers, who had got to know Italian opera during their Grand Tours and wanted con-
tinued access to performances of the highest quality after their return to England.
 Despite its name, the Royal Academy was not an official royal institute in the French 
mode. However, the monarch offered his patronage and a contribution of 1,000 pounds, a 
sufficient amount to pay Handel for one season but not enough for a top castrato or a prima 
donna — they could easily cost twice that.

Vocal scout
Handel was appointed “Master of the Orchester with a Sallary”, a somewhat vague title 
that did not reflect his wide range of responsibilities. He soon developed into what we 

Christophe Dumaux
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would probably call an ‘artistic director’. His duties included vocal scouting, dramaturgy, 
decor, costumes, planning and negotiating contracts, all tasks for which modern-day 
opera houses have entire departments. Before the first season, Handel was sent to the 
continent to recruit singers. In particular, he was given an explicit order to engage the 
famous castrato Carlo Boschi, better known as il Senesino. He was allowed to splash out 
because the London endeavour was doomed to failure without a top castrato. Boschi was 
duly hired from the second season onwards for 2,000 pounds a year.
 But we should not forget Handel’s most important contribution to the whole enterprise 
(from our perspective at any rate): in the course of the Academy’s nine seasons, he com-
posed the music for thirteen operas. A further eight and seven operas respectively were 
composed by the Italians Giovanni Bononcini and Attilio Ariosti.

Giulio Cesare: sensuality and power
Handel wrote only one opera in his fifth season at the Royal Academy: Giulio Cesare in 
Egitto (Julius Caesar in Egypt). He was doing very well for himself by then. He had 
obtained a position at court after all for 400 pounds per annum and he had just moved to a 
fine house in Brook Street1. What is more, the previous season he had managed to engage 
the famous prima donna Francesca Cuzzoni. London was very excited about her arrival, 
even if the local press did spell her name as ‘Mrs Cotsona’. 
 Now aged thirty-eight, Handel was at the peak of his artistic powers and with Giulio 
Cesare he wrote one of his best and most popular operas. The combination of politics and 
passion in a familiar yet exotic historical context gave Handel and his librettist Nicola 
Francesco Haym the perfect ingredients for a major hit. Haym was also a composer and 
regularly played in the orchestra as a cellist. In addition, he was the secretary of the Royal 
Academy from 1722 and he was the stage manager responsible for affairs both on stage 
and backstage — there was no actual stage director in those days. 
 Born in Rome, Haym was skilled in adapting Italian libretti for London audiences. As 
usual, he based his libretto on an existing text. The original libretto by Giacomo Francesco 
Bussani had been set to music by Antonio Sartorio and had already been performed sev-
eral times in Venice and Milan. Haym changed it to suit London tastes, for example by 
removing the comic wet nurse, a regular feature of Venetian operas since the days of Mon-
teverdi and Cavalli. He also condensed the recitatives considerably as the audiences in 
London did not speak Italian.
 Londoners were, however, familiar with the context of the story, which takes place dur-
ing Julius Caesar’s trip to Egypt in 48-47 BC. But as in Shakespeare or Hollywood, the his-
torical background was simply the pretext for a fictional plot.

Four horns
Even so, it was mainly Handel’s musical genius and his infallible theatrical instinct that 
made Giulio Cesare a masterpiece. All the signs are that he wanted to create something 

out of the ordinary. In the six months he spent working on the opera in close cooperation 
with Haym, he repeatedly made major changes. The multi-faceted expressiveness of the 
opera is unique. The plot has pace and alternates between intimate moments and spec-
tacular scenes, while Handel composed one impressive aria after another. Formally Giulio 
Cesare is an opera seria that deals with a tragic clash of ambitions and the supremacy of 
fate, but there are also comic elements that act as a contrast to the main story.

The opera starts with the usual French overture: a grand introduction followed by a faster 
fugue-like section. In Handel’s day, the overture was played with the curtains closed. Also, 
unlike later, for example with Mozart, there was no connection either dramatically or musi-
cally with the actual opera. But Handel broke with that tradition. In Giulio Cesare, the over-
ture segues seamlessly into a minuet-like dance, which in turn ends in a chorus (sung by 
the soloists in Handel’s day) welcoming Cesare to Egypt. Without realising it, we are 
already in the midst of the story. This choice, together with the use of no fewer than four (!) 
horns, still an unusual instrument in the orchestras of the day, shows that this was no run-
of-the-mill opera.

Goosebump arias
Cesare announces his arrival in the first short aria, with vocal fireworks we can expect from 
the rest of the opera too. But Handel has more strings to his bow musically, and more col-
ours in his orchestral palette. The strength of this opera lies in the great range of feelings 
and the psychological depths that Handel gives to his characters. We see Cesare as a mili-
tary hero, a lover and a philosopher. But the opera could equally have been titled Cleopatra 
because Handel created one of his finest roles in the Egyptian queen. She is portrayed not 
only as a powerful stateswoman but also as a calculating seductress who eventually falls 
tragically in love. To express this, Handel gives her two of his loveliest goosebump arias, 
‘Se pietà di me non senti’ and ‘Piangerò’, a lament unusually set in the key of E major.
 Handel pulled out all the stops to convey the nuances in the interaction between his 
characters. For instance, at the start of the second act, a flirtatious Lidia/Cleopatra pre-
sents herself as Virtue in the aria ‘V’adoro pupille’, surrounded by the nine Muses. For this 
alluring scene, Handel adds an orchestra of nine instruments on the stage — an oboe, two 
violins, a viola, a viola da gamba, a theorbo, a harp, a cello and a bassoon — in addition to 
the muted strings in the pits. It is an outstanding example of multi-coloured Baroque 
orchestration. 
 The four horns in the opening chorus return several times later on, including in the final 
chorus. Caesar’s aria ‘Va tacito e nascosto’, which is about a cunning hunter, includes a 
long horn solo, the only one in any of Handel’s operas, to accentuate the association with 
hunting. 

Reception
When Giulio Cesare premiered in the King’s Theatre at the Haymarket on 20 Febru-
ary 1724, it was a huge success. That was largely thanks to the top-notch cast, with il Sen-
esino in the title role and Francesca Cuzzoni singing Cleopatra. Both were known for being 
difficult, and to avoid any arguments Handel was forced to give them precisely eight arias 

1 Later, Jimmy Hendrix lived next door to Handel’s house in Brook Street. It is now the site of the Handel &  
 Hendrix in London Museum, which will open in May 2023. 
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each and one long recitative with orchestra accompaniment (recitativo accompagnato).
 The opera was performed thirteen times in its first season, and ten times the following 
year. To put this into perspective, five to six performances would generally have been seen 
as a sign of success. The opera returned in 1730 and 1732, with changes each time to 
accommodate the new cast. For example, in 1730 Handel composed two arias for his new 
favourite soprano Anna Maria Strada del Po (la Stradina), who of course sang the role of 
Cleopatra. Giulio Cesare also travelled abroad. As early as the premiere year, a concert 
version was performed in Paris. Staged productions followed in subsequent years in Ham-
burg and Braunschweig. 

Revival
The first modern performance was in 1922 in the German university town of Göttingen, 
the cradle of the Handel revival. Art historian, music scholar and amateur musician Oskar 
Hagen had made drastic changes to the score. The text was translated into German and 
the castrato role of Cesare was sung by a baritone. The first ‘historically informed’ perfor-
mance took place in 1985, in a production conducted by Nikolaus Harnoncourt during the 
Wiener Festwochen.
 Nowadays, Giulio Cesare is Handel’s second most frequently performed work after the 
Messiah. Handel is also the only Baroque composer in the top ten most frequently per-
formed opera composers, a list that otherwise consists of names such as Mozart, Rossini, 
Verdi, Wagner and Puccini.

Oratorio
Handel’s Giulio Cesare is undoubtedly a masterpiece. Clearly, his creative juices were 
flowing because two more outstanding works followed in the next twelve months, namely 
Tamerlano and Rodelinda. At the same time, the enthusiasm in London for Italian opera 
was starting to wane. The deathblow was the immense success in 1728 (with sixty-two 
performances!) of The Beggar’s Opera by John Gay and Johann Christoph Pepusch, an 
English-language, merciless take-off of the Italian style. 
 But quite apart from changes in taste, there was no viable business model for Italian 
opera, in particular because of the exorbitant fees demanded by the star soloists. The 
Royal Academy ceased operating in 1728, but Handel joined forces with a few colleagues 
to relaunch the company, which lasted another five years in its revised form. Meanwhile, a 
group of aristocrats had founded a rival opera company called the Opera of the Nobility, 
with Nicola Porpora as the musical leader. They were able to steal several of Handel’s star 
soloists and also managed to engage Farinelli, the superstar of the Italian castrati. Handel 
saw which way things were heading and so he increasingly focused on the genre of Eng-
lish-language oratorios. Once again, he scored success with works such as Israel in Egypt, 
Samson and the Messiah, which have had a lasting influence on English music.

Text: Jan van den Bossche 
Translation: Clare Wilkinson

Jake Ingbar, Calixto Bieito, Julie Fuchs & Christophe Dumaux
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‘WHICH GIULIO CESARE  
DO YOU DO?’

In conversation with conductor Emmanuelle Haïm

The conductor and harpsichordist Emmanuelle Haïm talks about what preparing a 
Handel opera involves, the theatrical side of Handel as a composer and histori-
cally informed performances of the Baroque repertoire.

“A lot needs to be figured out,” says Haïm as she starts to explain what happens in the ini-
tial musical rehearsals for a Handel opera. “As a composer, Handel was very focused on 
the drama, so the plot is the determining factor in his work. The choices for the form of an 
aria or a recitative, with or without accompaniment, are always grounded in considerations 
of the plot and dramatic requirements. Each aria is designed to emphasise the emotional 
state of the character at that specific point in the action. That is why we rarely work on a 
single aria in isolation. You need to carefully track the path of each character from start to 
finish to understand where they are coming from and where they are headed — to follow 
that character’s journey in the course of the opera.” That is why the rehearsal period for 
Giulio Cesare started with a read-through of the entire opera, after which each singer 
zoomed in on their own texts in more detail. “What does the character sing and how are 
certain arias structured? What does a specific aria mean for the singer? And what do I 
think it means from my particular perspective?” 

Arias in Baroque operas are known for their ABA, or da capo, form: the first section of the 
aria is repeated at the end, with room in the repeated section for the singer to demonstrate 
their vocal skills by adding their own ornamentation. Such arias are not so much about 
sharing information concerning developments in the storyline; instead, they allow space 
for a single idea and emotion to be elaborated on, supported by the various colours in the 
music. “In Handel’s day, individual ornamentation was very important for the singers. They 
were trained from a young age to sing with as much virtuosity as possible, and of course 
they wanted to demonstrate what they could do. They were given the freedom to do this in 
these arias, as the final section allowed the singers to show off their artistry. I explore this 
aspect of the arias in the first stage of the musical rehearsals in close collaboration with 

Georgiy Derbas-Richter & Emmanuelle Haïm
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the singers. I write out an ornamented passage of music, the singer is given room to sug-
gest alternative choices and together we decide which version is most powerful and most 
appropriate for the content.”

As well as the arias, there are long sections of recitative, which serve to propel the plot. 
“The recitative should be a kind of sung speech, and the words should be enunciated as 
naturally as possible. A language coach helps with that, and we also look at what the texts 
mean and how the voice can be used to best convey that meaning.”

Historically informed
“There is an enormous amount of historical documentation explaining the endless ways of 
performing a trill or appoggiatura. In Handel’s day, these were well-known conventions but 
that is no longer the case today. We carry out historical research to figure out exactly what 
is meant by the documented information.” Musical performances are always subject to 
change, but this was specifically the case in Handel’s time. Handel wrote the roles with 
certain singers in mind and the arias would be rewritten when the cast changed. That is 
one reason why there are so many different versions of the same opera. “In fact, Giulio 
Cesare is not so much one opera as many different operas in one. The question should 
really be which Giulio Cesare do you do? It is incredibly inspiring to delve deep into the 
source material. We’re fortunate that a lot has already been researched and written about 
Handel.” This is the fourth time Haïm has conducted Giulio Cesare, but she never tires of 
the music. “There are some composers you can never get enough of: Bach, Mozart, Mon-
teverdi, Handel… Every time I approach their music again, I bring my own experiences to 
the piece and I discover something new.”

A new context, a new form
Choices have to be made for each new production of Giulio Cesare. That is in part 
because the context in which the work was performed originally was so different to the 
situation today. “People experienced operas in a very different way in Handel’s time. They 
would drink, eat and chat during the performance. The perception of time was quite differ-
ent to now, where the audience sits in a darkened theatre concentrating fully on the perfor-
mance. How many intervals are needed, for example? That too is a question that needs 
addressing.”

Not only has a visit to the opera changed in nature, the layout of the theatrical space has 
also altered completely. Now the orchestra’s musicians play in the pit facing the audience, 
with a conductor who has their back to the auditorium. “In Handel’s time, the musicians 
faced the singers and the conductor stood with his back to the musicians. He was essen-
tially conducting the singers, while the orchestra followed the singers. Everyone was on a 
much more equal footing.” Indeed, with Giulio Cesare it is not unusual for Emmanuelle 
Haïm to play the harpsichord as well as conduct. “That feels very natural for me. The musi-
cians, especially the continuo players who accompany the recitatives, need to follow the 
singers, so a conductor standing in between them waving away would only be a distrac-
tion. You need a direct connection between the musician and the singer. The continuo 

passages are a permanent process of interpretation, and the singer and harpsichordist 
need to be in sync.” 

The approach to Giulio Cesare is informed by historical research, but the opera is per-
formed in the here and now. The music can never sound exactly the same as it would have 
originally, and that is not the intention either. “It isn’t a historical reconstruction, it’s an his-
torically informed performance practice.” Taking that point of departure, all members of 
Haïm’s orchestra, Le Concert d’Astrée, carry out their own research into historical perfor-
mance practices. “One of my harpists, for example, has nearly finished a study of the use 
of the harp in continuo passages, while one of my violinists is investigating the posture for 
playing the violin in the early seventeenth century. It is not the case that you can’t play 
Bach on a piano or accordion, because the music holds up fine. But if you play Bach on a 
harpsichord, the instrument more or less teaches you how to play the music. That’s why 
research is so enriching.” 

Because Giulio Cesare can take on so many different forms, the artistic team enjoys a 
great deal of freedom. “Stage directors have clear ideas about the dramatic arc and the 
key points in the story. Where do we want to approach the key moment relatively quickly 
and where do we want to take our time?” Such decisions are taken in close consultation 
between the musical leader, the dramaturg and the director. “You need to be a team player 
to produce an opera,” says Haïm. 

The instrumentation
In addition to the three countertenors in the cast of Giulio Cesare, who take on the roles 
originally intended for castrati, another striking feature of this masterpiece is Handel’s 
instrumentation. “Many of Handel’s operas have a string quartet, oboes, bassoons and a 
continuo group consisting of two harpsichords and a lute or theorbo. Recorders (originally 
played by the oboists) also have a prominent role in Giulio Cesare: they can be heard both 
in an aria sung by Cornelia and one by Sesto. Then there is the traverso (the wooden pre-
decessor of the modern flute), which is used in Cleopatra’s famous aria ‘Piangerò la sorte 
mia’, giving it a delicate colour.” The relatively large horn section (four, two for the lower 
parts and two for the higher parts) is also unusual. 

But it is not only the non-standard variation of instruments that makes the opera stand out. 
In one of the opera’s most remarkable scenes, Handel creates a kind of performance 
within a performance. “The Parnassus scene in which Cleopatra appears in the guise of 
Virtue with the aim of seducing Cesare is a very interesting reference to the past. Cleop-
atra appears on stage with an orchestra of nine Muses, the deities of art and science from 
Graeco-Roman antiquity. The music that Handel has composed is delightful, as the little 
orchestra of Muses on the stage and the orchestra in the pitreact to one another. For this 
scene, Handel has included instruments that in his day had come to be seen as ‘old instru-
ments’, namely the viola da gamba and the Baroque harp.” They encircle Cleopatra like a 
musical halo and intensify the seduction scene, whereby the scene does not just refer to 
Roman antiquity in its content, but also points to the past in its choice of instruments. 
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Ancient tales for the present day
The various stories that have been told about Julius Caesar and Cleopatra are closely con-
nected to themes such as the struggle for power, seduction and war — issues that were 
highly topical in Handel’s time. “The way they took that story, rewrote it and turned it into a 
tale relevant to their own day is in fact a very modern approach to the past,” concludes 
Haïm. That same mechanism can be seen at work in Calixto Bieito’s contemporary staging 
of the opera. Both the musical performance and the dramaturgical concept are informed 
by the past, to enhance the relevance of the opera for the present day. 

Text: Jasmijn van Wijnen 
Translation: Clare Wilkinson

Teresa Iervolino & Cameron Shahbazi
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THE MASTER AND HIS 
SINGERS

On how Handel managed to reject the role of the composer as hireling, preferring 
to live life as an Italian artist.

Handel may have been the first musician to make sure he received requests rather than 
orders. He did not sit at the servants’ table, like Haydn much later, but was regarded as a 
gentleman by the elite, someone who was just as skilled at dealing with artichokes, spider 
crabs, pheasants, lobsters and capons as he was with the accordion and scales. Almost 
everything that was most important to Handel had been invented in Italy. Probably includ-
ing Italy itself. Hundreds of years earlier, a certain Guido of Arezzo had invented musical 
notation, allowing composers such as Handel to write music and enabling the birth of 
Western classical music. In Italy, violins sprouted from the ground to be extracted virtually 
ready-to-play from under the bark: it cost instrument makers little difficulty to carve instru-
ments from the wood that are still unsurpassed today. [...]

People from Italy became revered and world famous as a matter of course. That is why 
everyone who wanted to be someone also wanted to be from Italy or be an Italian. That 
was the case for half of Europe; people would have been only too pleased to rechristen 
their home country ‘Italy’. That was also why Italian opera was introduced throughout 
Europe, including in London by Handel. He had become famous in Venice with his Agrip-
pina. […]

Most of all, Handel wanted to know whether the female singer had sung the high C herself 
a little earlier, when he had momentarily turned away and lost sight of her, or whether he 
had heard the castrato voice of her lover, who had once again produced the note because 
he was better able to hit it than she was. When Handel heard snoring coming from his 
Polyphemus, who had closed even the painted eye on his forehead (exhausted by the daily 
rehearsals of eight to ten hours), he exploded in anger. 

From: Gert Jonke, Der Kopf des Georg Friedrich Händel, 1988

Calixto Bieito & Julie Fuchs
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Observation without commentary
The focus in Bieito’s production is wealth, riches that are celebrated and dreamed about, 
and a boundless lust for power. He sets the opera in a modern-day unnamed oligarchical 
society, a high-tech paradise built up from nothing in the desert. In his direction, he shows us 
the comings and goings of the super-rich – the people who crave power, money and status. 
“But I don’t criticise them. I feel more like a kind of Ödön von Horváth1, in the sense that I 
present an observation on the stage without passing judgement.” Bieito drew inspiration 
from his work for the international exhibition Expo 2008 in Zaragoza, Spain. He directed the 
opening ceremony in Zaragoza, where he found himself in a world of extremes, ostentatious-
ness, luxury and wealth. “Everything there was fantastic. Every country put on its best face.”

As its title suggests, the libretto of Giulio Cesare in Egitto is set in Egypt, at the court of 
Tolomeo and Cleopatra. In Bieito’s stage direction, the new setting is deliberately left 
vague, but it is reminiscent of the absurdity and artifice of a Qatar-like environment where 
everything seems possible while the negative aspects are glossed over. The stage decor 
was based quite directly on the Saudi Arabian pavilion at the Expo 2020 in Dubai. Bieito 
describes the world in which he has set Giulio Cesare as “a digital dream world in a desert 
paradise”. Video clips by Sarah Derendinger are projected on a huge box, covered with 
LED lights and screens, that takes up a variety of positions on the stage. “That adds a sur-
realist layer to the whole thing,” explains Auer. According to Bieito, “The images refer to 
dreams, fantasies and the subconscious”.

Absurdly rich
“I heard that the next Winter Olympics are due to be organised in Saudi Arabia,” says Bie-
ito. “Which is obviously absurd. I want to show the absurdity of wealth, that picture of end-
less possibilities. Being able to lie on your private beach but still choosing to eat the 
cheapest ice cream. Or being able to buy a town. It’s a bit like Mahagonny.” But here too, 
“This is not a criticism of Saudi Arabia,” stresses Auer. “We show a world that is different to 
ours, a world of extreme wealth.” “A world like the Egypt of Tolomeo and Cleopatra — that 
was also a place of exceptional affluence,” says Bieito. Auer adds: “We’re referring to an 
impression that we all have of countries like this due to all the images we have absorbed 
over time, be it consciously or unconsciously.” 

The juxtaposition between the East and the West, which is an inherent aspect of Giulio 
Cesare, is not emphasised on the stage. “The opera was written from an imperialist per-
spective,” explains Auer. “Handel shows the Romans on the one hand as sovereign, if also 
arrogant, and the Egyptians on the other hand as barbarians. Of course, English audi-
ences at the time would have identified with the Romans, the Europeans. But that isn’t our 
point of view. Our production doesn’t show the Roman people versus the Egyptian people; 
you see a group of elite individuals wrestling for power.”

1 Ödön von Horváth (1901-1938) was a Hungarian-German novelist and playwright. He claimed he never 
wrote comedies — the humour in his plays was merely an accurate rendition of the excruciating absurdity 
of the real world.

CAESAR AND CLEOPATRA IN A 
HIGH-TECH DESERT PARADISE

In conversation with Calixto Bieito and  
dramaturg Bettina Auer

How relevant is the storyline of an opera from 1724 to modern-day audiences? 
Incredibly relevant, say Calixto Bieito and Bettina Auer. In this interview, they talk 
about the main themes and explain why we are still fascinated today by a story 
brimming with political intrigue and lust for power, and centred on the question of 
how much you are willing to stake on getting what you believe you deserve.

“To start with, Giulio Cesare has wonderful music and it is an amazing piece of theatre all 
about politics, power and sex,” says Calixto Bieito. “It’s sensual. The opera has all the nec-
essary ingredients for a fantastic production. It’s a veritable masterpiece.” The director 
has mentioned the two main themes in Handel’s opera: love and politics. “Isn’t every love 
story about power to some extent?” ponders Bieito. “Does Cesare want to marry Cleop-
atra because she will bring him more success in life, or because he is in love with her? We 
still see this tension today in all kinds of contexts.” 

“Giulio Cesare is about how far you would go to obtain power,” adds the dramaturg, Bet-
tina Auer. “How far would you be willing to go? Would you be prepared to insult someone, 
humiliate them, even kill them? It’s also about a political game in which the players change 
their stances depending on the situation. Initially, Cesare was Pompeo’s political ally but at 
the start of the opera Pompeo has become Cesare’s opponent and has been chased all 
the way to Egypt.” In his stage direction, Bieito particularly emphasises the figurative 
masks all the players wear: “There is an awful lot of flattery. That’s the art of politics: it is 
the ability to be manipulative, to orchestrate and control emotions and conflicts.” 

“You could in fact compare Giulio Cesare to a series like House of Cards, which is set in 
present-day America,” suggests Auer. “The relationship between Cesare and Cleopatra is 
also reminiscent of Macbeth and Lady Macbeth: she manipulates him and he manipulates 
everyone.” That raises the question of whether Cesare and Cleopatra are truly in love. “I 
don’t know,” says Bieito firmly, “and I want to keep it ambivalent. The best lie is the truth.” 
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Primitive emotions in a high-tech world
“There’s an element of barbarism in all of us,” argues Bieito. “We all have these primitive 
emotions deep down. It’s a natural part of us, an aspect that surfaces in situations that 
revolve around power and control. That’s why there are a few violent scenes in the produc-
tion.” He can count on a fantastic cast with impressive stage personalities for these 
scenes, in which the singers have to draw on their innermost selves. “I love working with 
these singers,” says Bieito. “They sing so well and come up with so many ideas. I always 
say directing is like playing tennis. I send the ball to their court and they play it back. I have 
great artistic faith in them. And it’s a delight to be able to work with a conductor who is 
specialised in this music.” 

“I think one of Calixto’s qualities is that he makes everyone feel so free,” says Auer. “You 
see it in the rehearsals: because they all sense that freedom, they develop a lot of ideas 
together with Calixto and they surpass themselves. That is quite special.” Bieito: “I never 
try to explain the character to the singer, because then I build a wall. I prefer to leave it 
open. We don’t know who we are in life until we have lived through certain situations. Simi-
larly, we can only say ‘This is the character’ once we have been through situations with that 
character in rehearsals, which means right at the end.” This shows once again that Bieito 
is not the kind of director who has everything planned before he starts rehearsals. Rather, 
his productions evolve in the rehearsal room in partnership with his singers. His Giulio 
Cesare is not finished until the premiere, the moment when all the elements come 
together. He does not lecture audiences either, preferring to leave things undefined to a 
certain degree. He offers audiences visual imagery that resonates at a deeper level and 
lets them interpret it, each in their own way.

Text: Jasmijn van Wijnen 
Translation: Clare Wilkinson

Julie Fuchs, Teresa Iervolino & Cecilia Molinari
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THE BAROQUE PERIOD  
Leisure time and profligacy

The Baroque was a culture of profligacy. Surpluses were not invested productively but 
were instead largely used for conspicuous consumption, as a way of expressing status. 
The biggest share was spent on the arts, which were closely linked to religion and there-
fore almost ubiquitous. [...] 
 Wastefulness, deemed by Max Weber1 to be a Protestant virtue par excellence, is the 
opposite of saving. This collective pattern of expenditure purely served the purpose of 
consumption, as if fireworks were let off without any thought for the economic costs or 
gains. [...]

The Baroque was a culture of leisure. Apart from the arts, only as much work was done as 
was required to meet the necessities of life of the individual and the demonstrative extrav-
agance of the various communities and groups. Rather than being an end in its own right, 
work was more of a necessary evil (in line with Gen. 3:19). The preference for leisure was a 
guiding principle for all social classes, not just the higher echelons. 

Baroque was a culture that relied on traditions and aimed for stability, not for change and 
certainly not for ‘progress’. There was no urge to constantly create something new. [...] 
Despite the daily privations, the threat of disasters and an awareness of mortality, the 
Baroque attitude to life was typified by a desire for pleasure and the joys of existence, a 
focus on the here and now without any anxious glances towards the future. Daily life and 
celebration blurred into one another. Without regard for the long term, people inevitably 
lived in the present, which was however shaped decisively by the past. 

From Peter Hersche, Gelassenheit und Lebensfreude – Was wir vom Barock lernen können (2011) 
Translation: Clare Wilkinson

1  In The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, original German edition 1904 and 1905. 

Christophe Dumaux & Julie Fuchs
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Opera (La forza del destino, Fidelio) Den 
Norske Opera (Les contes d’Hoffmann), 
Opernhaus Zürich (Die Soldaten, The Fiery 
Angel, L’incoronazione di Poppea), Staat-
soper Stuttgart (Der fliegende Holländer), 
Opéra national de Paris (Lear), Opera Ballet 
Vlaanderen (Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny, Lady Macbeth of Mzensk,  
Tannhäuser, Les Bienveillantes), and 
Theater an der Wien (Mendelssohn’s Elias). 
Rebecca Ringst was named Designer of the 
Year by Opernwelt for Der Rosenkavalier 
with Stefan Herheim in 2010. At DNO, she 
previously designed the sets for Die ersten 
Menschen (2021).  

INGO KRÜGLER
Costume design
Ingo Krügler studied costume and fashion 
design in Berlin and London. After his stud-
ies, he assisted in various Viennese thea-
tres, at the Opéra national de Paris and the 
Munich and Salzburg opera festivals for 
productions by Thomas Langhoff, Stefan 
Herheim and David McVicar. Ingo Krügler 
also profiled himself as a costume designer 
for theatre (Tim Kramer’s productions of 
Nora, Comedy of Errors and Hamlet, 
among others) and musical (with titles such 
as Evita and Jesus Christ Superstar). Since 
2007, he has worked closely with director 
Calixto Bieito, including on Jenůfa (Staat-
soper Stuttgart), Ibsen’s Brand (Oslo), 
Armida and Dialogues des Carmélites 
(Komische Oper Berlin), Schiller’s Don  
Carlos, the stage version of Lulu (Nation-
altheater Mannheim), and Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny (Opera Ballet 

Vlaanderen). Recent collaborations with 
Calixto Bieito include Reimann’s Lear 
(Firenze and Paris), Otello (Hamburg), Fide-
lio (Munich), Le grand macabre (Dresden) 
and La bohème (South Africa). For DNO, he 
designed the costumes for Die ersten 
Menschen.  

MICHAEL BAUER
Lighting design
Michael Bauer started as a trainee at the 
Bayerische Staatsoper in Munich in 1980, 
where he has been head of the lighting 
department since 1998. In that position he 
has, among other productions, created the 
lighting for Tosca, Don Carlo, Nabucco, Die 
Fledermaus, Der fliegende Holländer, 
Tristan und Isolde, Jenůfa, Die Zauberflöte, 
Medea in Corinto, L’elisir d’amore, Boris 
Godunov, L’Orfeo, Guillaume Tell, Die Meis-
tersinger von Nürnberg, Mefistofele, La 
Juive, Les Indes galantes, La Favorite, 
Semiramide, Arabella, Hänsel und Gretel 
and Andrea Chénier. Outside Munich, he 
has designed the lighting for the Opéra 
national de Paris, Berlin State Opera, 
Theater an der Wien, Semperoper Dresden, 
La Fenice, La Scala, Grand Théâtre de 
Genève, Ultima Contemporary Music Festi-
val, Oslo, Aalto-Musiktheater Essen, Den 
Norske Opera, Mariinsky Theater, Opera 
Ballet Vlaanderen, Opéra de Lyon and the 
Royal Opera House, among others. With 
DNO, Bauer has worked on Die ersten 
Menschen.
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ARTISTIC TEAM

EMMANUELLE HAÏM 
Conductor
After studying piano, harpsichord and 
organ, Emmanuelle Haïm chose orchestra 
conducting and founded Le Concert d’As-
trée in 2000. With this orchestra, she per-
forms on the major international stages in 
works devoted to the music of the 17th and 
18th centuries alongside prodigious artists 
such as Cecilia Bartoli, Natalie Dessay, 
Philippe Jaroussky,  Patricia Petibon, San-
drine Piau, Rolando Villazon, en Anne Sofie 
von Otter. In collaboration with renowned 
directors such as Mariame Clément, Jean 
Bellorini, Robert Wilson, Jean-François 
Sivadier, Krzysztof Warlikowski and Guy 
Cassiers, Haïm has distinguished herself  
in numerous stage productions at the Lille 
Opera, the Berlin Staatsoper, the Dijon 
Opera, at Opéra national de Paris, the 
Théâtre de Caen, the Festival d’Aix-en-
Provence and the Glyndebourne Festival. 
Moreover, Haïm has longstanding collabo-
rations with the Los Angeles Philharmonic, 
the Wiener Philharmoniker, the Swedish 
Radio Orchestra, the New York Philhar-
monic, Philadelphia Orchestra, London 
Symphony Orchestra and with the Berliner 
Philharmoniker. Giulio Cesare will be her 
conducting debut at DNO. 

CALIXTO BIEITO
Director
The Spanish director Calixto Bieito is inter-
nationally recognized for his innovative 
takes on the operatic canon. His theatre 
directions of Shakespeare’s Macbeth in 
Salzburg and Hamlet in Edinburgh, his Don 

Giovanni in Hanover and Die Entführung 
aus dem Serail at Berlin’s Komische Oper 
established Bieito’s fame as one of 
Europe’s foremost directors rapidly. He has 
directed many works of the operatic reper-
toire, from Monteverdi’s Poppea to Zim-
mermann’s Die Soldaten. He also directed 
Prokofiev’s War and Peace at the Grand 
Théâtre de Genève, Tristan und Isolde at 
the Wiener Staatsoper, Flammen by Erich 
Schulhoff at Prague’s State Opera and Elio-
gabalo at Opernhaus Zürich. Bieito also 
worked as an artistic director of different 
institutions and organisations. For ten 
years, he directed the Teatre Romea in Bar-
celona and organised the Festival Internac-
ional de las Artes de Castilla y León in Sala-
manca. He also created the Barcelona 
Internacional Teatre, a forum for projects of 
artists and theatres. Since 2017, Bieito has 
been directing Bilbao’s Teatro Arriaga artis-
tically. For DNO, Bieito directed Rudi 
Stephan’s Die ersten Menschen in 2021. 

REBECCA RINGST
Set design
Rebecca Ringst studied stage and costume 
design at the Hochschule für Bildende Kün-
ste in Dresden. Ringst’s collaboration with 
director Calixto Bieito began in 2006, ini-
tially as a video artist and later as a set 
designer. In a close artistic partnership, 
they have collaborated on many produc-
tions across Europe, both for opera houses 
and theatres, including Theater Basel (Don 
Carlos, Aida, From the House of the Dead), 
Bayerische Staatsoper München (Fidelio, 
Boris Godunov, La Juive), English National 
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SINGERS

CHRISTOPHE DUMAUX
Giulio Cesare
Countertenor Christophe Dumaux has con-
quered international opera stages with his 
exceptional vocal ability, intensity of singing 
and compelling theatrical presence. Spe-
cialized in the baroque repertoire, Dumaux 
has extensive experience in Händel operas, 
singing the roles of Ottone (Agrippina) in 
Hamburg with Riccardo Minasi and Barrie 
Kosky, Tolomeo (Giulio Cesare) at Teatro 
alla Scala with Giovanni Antonini and Rob-
ert Carsen, the title role in Orlando at 
Theater an der Wien with Antonini and 
Claus Guth and Polinesso (Ariodante) at the 
Wiener Staatsoper, Salzburger Festspiele 
and Bolshoi Theatre. Dumaux has worked 
with several other important conductors 
and directors such as René Jacobs, Emma-
nuelle Haïm, Ivor Bolton and Calixto Bieito, 
David McVicar and Richard Jones. At DNO, 
he previously performed the role of Fer-
nando in Don Chisciotte in Sierra Morena. 
 
TERESA IERVOLINO
Cornelia
Italian mezzo-soprano Teresa Iervolino 
made her opera debut at the Teatro Filar-
monico with the title role in Stravinsky’s 
Pulcinella. Since then, she has worked with 
conductors such as Roberto Abbado, 
Alberto Zedda and Ivor Bolton. Her reper-
toire includes roles such as Maddalena in 
Rigoletto, Rosina in Il barbiere di Siviglia 
and Calbo in Maometto II. Moreover, she 
recently sang the roles of Adalgisa (Norma) 
at the Gran Teatre del Liceu, Rosmira 
(Partenope) at Teatro Real Madrid, the title 

role in Rinaldo at Teatro La Fenice and 
Fenena (Nabucco) at the Arena di Verona. 
At DNO, she previously appeared as Madd-
alena in Il viaggio a Reims and as 
Holofernes in Juditha Triumphans. 

CECILIA MOLINARI
Sesto
Italian mezzo-soprano Cecilia Molinari 
started her vocal studies in 2009 and grad-
uated from the Padua Conservatory. In 
2015 she made her operatic debut as Zaida 
in Il turco in Italia and quickly emerged as 
one of the leading bel canto specialists of 
the younger generation. As a member of 
the Accademia Rossiniana, several engage-
ments followed at the Rossini Opera Festi-
val in Pesaro, where she sang the role of 
Rosina in Il barbiere di Siviglia under maes-
tro Alberto Zedda, among others. Recently, 
Molinari made her role and house debut at 
Teatro Nacional de São Carlos in the title 
role of Händels Ariodante. At DNO, she pre-
viously sang the roles of Angelina in Ross-
ini’s La Cenerentola and Smeton in Anna 
Bolena.

JULIE FUCHS
Cleopatra
French soprano Julie Fuchs has established 
herself as one the most exciting opera sing-
ers of her generation. Winner of three Vic-
toires de la Musique awards, and a Cheva-
lier de l’ordre des Arts et des Lettres, her 
repertoire ranges from baroque to contem-
porary music with a focus on Mozart and 
bel canto. Fuchs has sung roles across the 
world’s most important opera houses, such 
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SARAH DERENDINGER 
Video design
Sarah Derendinger studied photography  
at Bern Art Academy. Afterwards, she 
trained in modern dance at the Amsterdam 
Theatre Academy, audiovisual art at the 
Basel Art Academy and film directing in 
Warsaw. Since 1993, Derendinger has 
worked as a freelance film director, author 
and video artist. She regularly participates 
in international film festivals and a number 
of her films and installations have been 
acquired by public institutions. Since 2013, 
Derendinger has been collaborating with 
Calixto Bieito. Their first joint work was 
Zimmermann’s Die Soldaten for Opernhaus 
Zürich, the Komische Oper in Berlin and the 
Teatro Real in Madrid. Further collabora-
tions include Reimann’s Lear in Paris, 
Halévy’s La Juive in Munich and Prokofiev’s 
The Fiery Angel in Zürich and Madrid. She 
also collaborates with other directors, 
including Jossi Wieler, Jürgen Flimm,  
Joachim Schlömer, Karin Beier and Heiner 
Goebbels. Derendinger’s work for Bernardo 
Atxaga’s play Obabakoak at Bilbao’s Teatro 
Arriaga was awarded the Premis de la 
crítica for video design in 2017. Derending-
er’s video design was previously featured in 
DNO’s Die ersten Menschen.  

BETTINA AUER
Dramaturgy
Bettina Auer studied musical theatre direc-
tion as well as musicology and German  
philology in Hamburg and Berlin. Besides 
engagements as dramaturg and head of 
dramaturgy at theatres in Bern, Darmstadt, 

Basel and the Komische Oper Berlin she 
has supervised various productions and 
projects in drama and dance. She has 
worked as a dramaturg at Salzburg Festival, 
Staatsoper unter den Linden, Opera Ballet 
Vlaanderen, Den Norske Opera, Bayerische 
Staatsoper, Opéra national de Paris, Resi-
denztheater München, Burgtheater Wien 
and Theater an der Wien. Since 2009 she 
has worked regularly with Calixto Bieito. 
Additionally, she has worked with directors 
such as Stefan Bachmann, Karin Beier, 
Claus Guth, Jasmina Hadziahmetovic, 
Barbora Horáková, Nicolas Stemann and 
Michael Thalheimer. At DNO she collabo-
rated with Barrie Kosky on Armide and with 
Tatjana Gürbaca on La Traviata. Bettina 
Auer also works as a university lecturer.
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Radiophilharmonie as Tolomeo in Giulio 
Cesare in Hanover, Germany. In 2022, he 
was a recipient of the Richard Gold Career 
Grant and a winner of the Kennedy Center’s 
Young Soloists Competition. From Novem-
ber 2022, Jake Ingbar will be involved with 
Dutch National Opera Studio as an ‘associ-
ate artist’.

GEORGIY DERBAS-RICHTER
Curio  
The Ukrainian baritone Georgiy Derbas- 
Richter studied at the Conservatory of Kyiv, 
and came to the Netherlands in the spring 
of 2022 to audition for the DNO Studio. 
Right after his selection for the programme, 
war broke out in his home country, and 
fundraising made it possible for him to join 
the Studio immediately. In the short time 
that Georgiy has been here, he has per-
formed the role of Second Witch in Pur-
cell’s Dido and Aeneas at Paradiso in 
Amsterdam, as well as the role of Moralès 
in Georges Bizets Carmen.
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as the Wiener Staatsoper, Teatro Real 
Madrid and Opéra national de Paris. More-
over, she performed the title roles in L’in-
coronazione di Poppea at Opernhaus 
Zürich, Mélisande in Pelléas et Mélisande 
at Gran Teatre del Liceu and Adèle in Le 
Comte Ory at the Opéra-Comique. In the 
22/23 season, Fuchs makes important role 
debuts, including Giulietta in I Capuleti e i 
Montecchi at the Opéra national de Paris 
and Juliette in Roméo et Juliette at Opern-
haus Zürich. Her performance of Cleopatra 
in Giulio Cesare is her DNO debut. 
 
CAMERON SHAHBAZI
Tolomeo
The Persian-Canadian countertenor Cam-
eron Shahbazi is a rising star in the classi-
cal and baroque repertoire. He performed 
the role of Tolomeo in a concert version of 
Giulio Cesare with the Moscow Chamber 
Orchestra, and he sang the title role in 
Tolomeo, Re d’Egitto at the Handel  Festival 
2022 at the Badisches Staatstheater Karls-
ruhe. Shahbazi made his debut at Oper 
Köln as First Angel/Boy in George Benja-
min’s Written on Skin. He also appeared as 
Disinganno in Il Trionfo del Tempo e del 
Disinganno at Theater Aachen, and was 
cover for Eustazio (Rinaldo) and Narciso 
(Agrippina) at the Glyndebourne Festival 
and the Royal Opera. At DNO, he previously 
performed the role of Diaghilev in the world 
premiere of Willem Jeths’ Ritratto.
 

FREDERIK BERGMAN
Achilla
Dutch bass-baritone Frederik Bergman 
graduated from the Tilburg Conservatoire 
in 2012. In 2018, he made his debut with 
DNO in the role of Abraham in James Mac-
Millan’s Clemency. In the 19/20 and 20/21 
seasons, he was part of the DNO Studio 
and performed in Willem Jeths’ Ritratto and 
Rossini’s Petite messe solennelle. As an 
alumnus of the talent development pro-
gramme, he returned for several roles: 
Masetto in Don Giovanni, Soldier in 
Salome, Lord Rochefort in Anna Bolena, 
Aeneas in Dido and Aeneas and Zuniga in 
Carmen. This season he returns to DNO as 
Pygmalion (Operetta Land), Achilla (Giulio 
Cesare) and Mr Pilkinson (Animal Farm). 
Furthermore, he will sing Don Fernando 
(Fidelio) at the Nederlandse Reisopera and 
First Officer in John Adams’ The Death of 
Klinghoffer in the Concertgebouw.

JAKE INGBAR
Nireno 
American countertenor Jake Ingbar makes 
his DNO debut as Nireno in Giulio Cesare. 
Later this season, he will appear as Leon-
ardo in El último sueño de Frida y Diego at 
the San Francisco Opera. Recent solo per-
formances include Las cinco lunas de Lorca 
by Gabriela Lena Frank and Nilo Cruz, pro-
duced as a music video by Los Angeles 
Opera, and Bach’s Magnificat with the 
Capella Regia Polona in Warsaw. During the 
pandemic, he was slated to debut at the 
Glimmerglass Festival as Il mago cristiano 
in Handel’s Rinaldo and with the NDR 

Frans Dam
Anton van der Sluis
Yannick Jhones
Maurits van der Roest
Isak Verkaik

EXTRAS
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LE CONCERT 
D’ASTRÉE

Le Concert d’Astrée is an instrumental and 
vocal baroque music ensemble conducted 
by Emmanuelle Haïm. Founded in 2000, the 
orchestra is one of the world’s best in this 
repertoire. Since 2004, the orchestra has 
been in residence at the Opéra de Lille and 
has quickly gained a reputation both 
nationally and internationally. Le Concert 
d’Astrée regularly appears on world-class 
stages in programmes dedicated to 17th- 
and 18th-century music. Working with 
renowned directors such as Christof Loy, 
Barrie Kosky and Guy Cassiers, Le Concert 
d’Astrée has staged numerous opera pro-
ductions. With Calixto Bieito’s Giulio 
Cesare, the orchestra, led by its permanent 
conductor Emmanuelle Haïm, makes its 
debut at Dutch National Opera.
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PRODUCTION TEAM  

Assistant conductor 
Simon Proust 
Assistant director 
Astrid van den Akker 
Debora Regoli 
Assistant director during performances 
Astrid van den Akker 
Rehearsal pianists 
Benoît Hartoin 
Ernst Munneke 
Language coach 
Rita De Letteriis 
Assistant set design 
Annett Hunger
Assistant video
Clarisse Perrion 
Video technician
Rutger Flierman 
Special Effects
Ruud Sloos 
Koen Flierman 
Costume supervisor 
Mariama Lechleitner 
Stage managers 
Merel Francissen 
Marjolein Bergsma 
Emma Eberlijn 
Thomas Lauriks 
Artistic affairs and planning 
Sonja Heyl 
Orchestra representative 
Mélodie De Keukelaere 
Orchestra inspector
Maxime Fabre 
Master carpenter 
Wim Kuijper 
Lighting manager 
Peter van der Sluis 

Props manager 
Niko Groot 
First dresser 
Sandra Bloos 
First make-up artist 
Isabel Ahn 
Sound technician 
Florian Jankowski 
Dramaturgy 
Jasmijn van Wijnen 
Surtitle director 
Eveline Karssen 
Surtitle operator 
Irina Trajkovska 
Set supervisor 
Mark van Trigt 
Production management 
Emiel Rietvelt

DUTCH NATIONAL 
OPERA 

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

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



8686

LE CONCERT D’ASTRÉE

Georgiy Derbas-Richter

First violin 
David Plantier
Elisabet Battaler
Maria Gomis
Maud Giguet*
Rozarta Luka
Sandrine Dupé
Valentine Pinardel
Yan Ma

Second violin 
Clémence Schaming
Emmanuel Curial
Isabelle Lucas
James Jennings
Jeanne Mathieu
Myriam Cambreling
Yuki Koike*

Viola 
Delphine Millour*
Diane Chmela
Jean Luc Thonnérieux
Laurence Duval
Martha Moore

Cello 
Annabelle Luis*
Emily Robinson
Jennifer Hardy Bregnac
Julien Hainsworth**
Mathurin Matharel**

Double bass 
Elise Christiaens
Elodie Peudepiece
Gabriele Basilico**
Marie-Amélie Clément

Recorder 
Emma Huijsser
Stefanie Troffaes 

Traverso  
Stefanie Troffaes

Oboe 
Gilles Vanssons 
Yann Miriel*

Bassoon 
Emmanuel Vigneron
Philippe Miqueu* 

Horn 
Antonia Riezu
Christopher Price
Jeroen Billiet (solo)
Pieter d’Hoe

Lute 
Magnus Andersson** 
Shizuko Noiri* **

Viola da gamba 
Marion Martineau*

Harp 
Emma Huijsser*

Harpsichord  
Emmanuelle Haïm**
Benoît Hartoin**

* (also) on stage  
** basso continuo
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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

PRIVATE DONORS TO THE DUTCH 
NATIONAL OPERA & BALLET FONDS

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

NO&B BUSINESS LOUNGE MEMBERS

Houthoff, ING, Loyens & Loeff,  
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland 
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion 
Amsterdam, Commenda Family Office, 
Rodriguez B.V., McKinsey & Company,  
Höcker Advocaten, 1nergiek, Netvlies (part 
of 4NG), Odgers Berndtson, QA Consulting

PARTNERS

American Express, Matrix Fitness, BOOZTR

MAIN SPONSOR OF DUTCH NATIONAL  
OPERA & BALLET

FOR PROVIDING GRANTS

PARTNERS OF DUTCH NATIONAL  
OPERA STUDIO

PIETER HOUBOLT
FONDS

PRODUCTION PARTNER

DUTCH NATIONAL 
OPERA WOULD 
LIKE TO THANK 

SUPPORT DUTCH 
NATIONAL OPERA 

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

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

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