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AANGRIJPEND, HOOPVOL EN 
KRACHTIG BALLET

Met een wereldpremière, een recent werk van een gevierde choreograaf en een beroemd 
ballet van negentig jaar geleden, is seizoensopener Shadows een voorstelling waar ik 
enorm naar uitkijk. De drie werken gaan ieder op hun eigen manier in op de thema’s 
macht, oorlog en hoop, en zijn daardoor relevant voor de tijd waarin we nu leven. Een tijd 
die wordt getekend door de vreselijke oorlog die nog altijd in Oekraïne woedt en die ons 
allemaal raakt, ook binnen de danswereld: de Oekraïense en Russische dansers in ons 
gezelschap, dansers die genoodzaakt waren Oekraïne en Rusland te ontvluchten en zo bij 
Het Nationale Ballet terecht zijn gekomen, maar ook de kunstenaars en artiesten met wie 
wij samenwerken. 

Daarom wil ik juist nu Kurt Jooss’ anti-oorlogsballet De Groene Tafel terugbrengen naar  
ons toneel. Dit momenteel weer zo actuele meesterwerk uit 1932 heeft nog niks aan  
kracht verloren. Het beeld van diplomaten die aan hun groene tafel onderhandelen en  
de aangrijpende scènes over de soldaten en vluchtelingen die hiervan het slachtoffer zijn, 
zijn helaas nog steeds even herkenbaar. 

Naast De Groene Tafel, waarmee we de avond afsluiten, presenteren we de wereldpremière 
van het nieuwste werk van Young Creative Associate Milena Sidorova. Sidorova heeft  
zich de afgelopen jaren als een choreografisch talent bewezen en heeft al een aantal  
interessante stukken gemaakt voor ons gezelschap en de Junior Company, die ook inter-
nationaal goed zijn ontvangen. Ik ben dan ook erg benieuwd naar haar Regnum, waarin 
macht en wat mensen doen om dit te verkrijgen, centraal staan.

Ten slotte zetten we tijdens Shadows onze samenwerking met de Britse topchoreograaf 
Wayne McGregor voort en beleeft zijn Yugen – een coproductie met The Royal Ballet – 
zijn langverwachte Nederlandse première. Yugen is een prachtige, hoopvolle choreo- 
grafie, met een lyrischer en zachter karakter dan de meeste van McGregors werken.  

Shadows belooft een bijzonder programma te worden; een avond vol aangrijpend, hoopvol 
en krachtig ballet. Ik ben blij dat u ook dit seizoen weer uw weg naar ons theater heeft 
gevonden en wens u een mooie voorstelling toe. 

Ted Brandsen
Directeur Het Nationale Ballet

Alfredo Fernandez, Robert Bell - De Groene Tafel (1995)
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POIGNANT, HOPEFUL AND 
POWERFUL BALLET

Featuring a world premiere, a recent work by a celebrated choreographer and a famous 
ballet from ninety years ago, the season opener Shadows is a programme I’m really 
looking forward to. The three works each take their own approach to the themes of power, 
war and hope, and are therefore very relevant to the times we’re living through at the 
moment, which are marked by the dreadful war still raging in Ukraine. It affects us all, 
including the dance world: the Ukrainian and Russian dancers in our company, dancers 
who were forced to flee Ukraine and Russia and ended up with Dutch National Ballet, but 
also the artists with whom we collaborate.

So I thought now was the time to re-stage Kurt Jooss’ anti-war ballet The Green Table. 
This masterpiece from 1932 is so topical at the moment and has lost none of its power 
over the years. The images of diplomats negotiating around their green table and the 
moving scenes about the soldiers and refugees who are the victims of these negotiations 
are unfortunately just as recognisable today.

Alongside The Green Table, which rounds off the evening, we’re also presenting the world 
premiere of the latest work by Young Creative Associate Milena Sidorova. In recent years, 
Sidorova has proved herself as a talented choreographer, creating several interesting pie-
ces for our company and the Junior Company, which have had a great reception abroad as 
well. So I’m very interested to see her Regnum, which is centred around the  
theme of power and what people will do to obtain this.

And finally, in Shadows we continue our collaboration with the leading British choreographer 
Wayne McGregor, presenting the long-awaited Dutch premiere of his ballet Yugen –  
a co-production with The Royal Ballet. Yugen is a wonderful, hopeful work, which is more 
lyrical and gentle in character than most of McGregor’s creations.

Shadows promises to be a very special programme: an evening of poignant, hopeful and 
powerful ballet. I’m delighted to welcome you back to our theatre this season and I wish 
you an inspiring evening.

Ted Brandsen
Directeur Het Nationale Ballet

Giorgi Potskhishvili - 
De Groene Tafel (repetitie)
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Anna Ol, Timothy van Poucke - Yugen (repetitie)
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Choreografie / Choreography
Milena Sidorova
Muziek / Music
Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonie  
nr. 25 in g-mineur / Symphony No. 25 
in G minor (1773)
Decorontwerp / Set design
Anna Dohy
Kostuumontwerp / Costume design
François-Noël Cherpin
Lichtontwerp / Lighting design
Wijnand van der Horst
Balletmeester / Ballet master
Jozef Varga

Wereldpremière / World premiere
13 september / September 2022, 
Nationale Opera & Ballet / Dutch National 
Opera & Ballet, Amsterdam

Tijdsduur / Duration
circa 25 minuten / minutes

REGNUM YUGEN

Choreografie / Choreography
Wayne McGregor
Muziek / Music
Leonard Bernstein – Chichester Psalms 
(1965)*
Decorontwerp / Set design
Edmund de Waal
Kostuumontwerp / Costume design
Shirin Guild
Lichtontwerp / Lighting design
Lucy Carter
Instudering / Staging
Amanda Eyles, met behulp van de  
Benesh-notatie van het ballet / using  
the Benesh notation score of the ballet
Associate lichtontwerper / 
Associate lighting designer 
John-Paul Percox 
Balletmeester / Ballet master
Sandrine Leroy
Productieleider / Production manager 
Royal Opera House 
Colin Maxwell

Koor / Choir 
Cappella Amsterdam, 
o.l.v. / directed by Daniel Reuss 
Solisten / Soloists 
Martha Bosch (sopraan / soprano)
Ludmila Schwartzwalder (alt / alto)
Jon Etxabe Arzuaga (tenor)
Johan Vermeer (bas / bass)

Solist / Soloist Nationale Koren
Rik de Jong (jongenssolist / boy soloist) 

Wereldpremière / World premiere
15 maart / March 2018, 
Royal Opera House, Londen / London

Première bij Het Nationale Ballet / 
Premiere at Dutch National Ballet
13 september / September 2022, 
Nationale Opera & Ballet / Dutch National 
Opera & Ballet, Amsterdam 

Tijdsduur / Duration
circa 20 minuten / minutes

Yugen is een coproductie van Het Nationale 
Ballet en The Royal Ballet / Yugen is a 
co-production between Dutch National 
Ballet and The Royal Ballet

* Music Published / Licensed by:
© Boosey & Hawkes, Londen / Albersen Verhuur 
B.V., 's-Gravenhage
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Choreografie en libretto / 
Choreography and libretto
Kurt Jooss
Muziek / Music
F. A. Cohen – The Green Table (1932)
Piano 
Olga Khoziainova
Mikhail Murach 
Decor- en kostuumontwerp / 
Set and costume design
Hein Heckroth
Masker- en lichtontwerp / 
Lighting design and masks
Hermann Markard
Licht supervisor / Lighting supervisor
Berry Claassen
Instudering en supervisie / Staging and 
supervision
Jeanette Vondersaar
Co-instudeerder en repetitor / 
Co-stager and repetiteur
Claudio Schellino
Assistent-repetitor / Assistant 
repetiteur
Freek Damen
Balletmeester / Ballet master 
Judy Maelor Thomas
Originele instudering (samen met Kurt 
Jooss en na diens overlijden) / Original 
staging (together with Kurt Jooss, 
taking over after his death)  
Anna Markard 
Oorspronkelijke productie gecreëerd 
door / Original production created by
Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf 
Duisburg

Wereldpremière / World premiere
3 juli / July 1932, 
Folkwang Tanzbühne, Parijs / Paris

Première bij Het Nationale Ballet / 
Premiere at Dutch National Ballet
29 mei / May 1965,
Stadsschouwburg Amsterdam 
(nu / now: Internationaal Theater 
Amsterdam)

Tijdsduur / Duration
circa 39 minuten / minutes

Tijdens het ballet worden tweemaal enkele 
pistoolschoten gelost. / At two points during 
the ballet, several gunshots are fired.

DE GROENE TAFEL / 
THE GREEN TABLE
EEN DODENDANS IN ACHT SCÈNES  / 
A DANCE OF DEATH IN EIGHT SCENES

Muzikale begeleiding / Musical 
accompaniment
Het Balletorkest / Dutch Ballet Orchestra
o.l.v. / conducted by Matthew Rowe 

Decors, rekwisieten, kap en grime, 
belichting en geluid / Sets, props, wigs 
and makeup, lighting and sound
De Techniek Nationale Opera & Ballet / 
Technical department of Dutch National 
Opera & Ballet

Productieleiding / Production manager
Anu Viheriäranta 
Voorstellingsleiding / Stage managers
Wolfgang Tietze 
Kees Prince 
Productievoorbereider / Production 
supervisor
Puck Rudolph 
Eerste toneelmeester / First carpenter
Peter Brem 
Eerste belichter / Lighting managers
Michel van Reijn 
Angela Leuthold
Licht supervisor / Lighting supervisor
Wijnand van der Horst 
Geluidstechnicus / Sound technician
Florian Jankowski 
Volgspotters / Follow spotters
Panos Mitsopoulos
Carola Robert
Marleen van Veen
Titus Franssen
Coördinator volgspotters / Coordinator 
follow spotters
Ariane Kamminga

Vervaardiging kostuums / Costume
production
Kostuumafdeling Het Nationale Ballet in 
samenwerking met Martine Douma / 
Costume department Dutch National Ballet 
in collaboration with Martine Douma
Assistent kostuumproductie / 
Assistant costume production
Michelle Cantwell  
Eerste kleder / First dresser
Andrei Brey 
Eerste grimeur / First makeup artist
Isabel Ahn 
Special effects en rekwisieten / 
Special effects and props
Ruud Sloos
Koen Flierman

Inleiding / Introduction
Jacq. Algra
Mirjam Midderham

Totale voorstellingsduur / 
Total duration
Twee uur en vijftien minuten, inclusief twee 
pauzes / two hours and fifteen minutes, 
including two intermissions



Ensemble - Regnum (repetitie)
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Shadows opent met een wereldpremière 
van Young Creative Associate Milena 
Sidorova. Nadat ze in september 2020 
Reset maakte, is Regnum – Latijn voor 
heerschappij – haar tweede werk voor het 
reguliere programma van Het Nationale 
Ballet. Geïnspireerd door Mozarts tijdloze 
Symfonie Nr. 25 creëerde ze een krachtige 
choreografie voor 22 dansers over macht 
en de middelen die mensen, zowel binnen 
persoonlijke relaties als binnen de 
maatschappij als geheel, inzetten om deze 
te verkrijgen. Leiden deze middelen tot 
macht of is het juist andersom? Welke 
middelen zijn het belangrijkst? Hoe zet je 
deze in, en tegen welke prijs?

Waar ze voor het concept van Regnum
inspiratie putte uit de muziek van Mozart, 
is de uiteindelijke choreografie vooral 
gebaseerd op de afzonderlijke kwaliteiten 
van de 22 dansers die het werk uitvoeren. 
De meeste bewegingen creëerde Sidorova 
dan ook pas tijdens de studiorepetities, 
met experiment als belangrijk onderdeel 
van het creatieproces. 

Net als met haar eerdere balletten wilde 
Sidorova met Regnum een origineel werk 
maken dat niet alleen balletliefhebbers 
intrigeert, maar dat door iedereen kan 
worden begrepen en gewaardeerd. Om een 
dergelijke unieke publiekservaring te 
realiseren, ging ze een samenwerking aan 
met gamedesigner Anna Dohy, die hiermee 
haar debuut maakt als decorontwerper. De 
kostuums voor het ballet zijn ontworpen 
door François-Noël Cherpin.

Shadows opens with a world premiere by 
Young Creative Associate Milena Sidorova. 
After creating Reset in September 2020 for 
the programme Dancing Apart Together, 
Regnum – Latin for reign – is her second 
work for Dutch National Ballet’s regular 
programme. Inspired by Mozart’s timeless 
Symphony No. 25, she has created a 
forceful ballet for 22 dancers, about power 
and the means people use to gain it, both 
in personal relationships and in society as 
a whole. Do these means lead to power, or 
is it the other way around? Which means 
are most important? How do you use them, 
and at what cost?

Whereas the concept for Regnum was 
inspired by Mozart’s music, the resulting 
choreography is based mainly on the 
individual qualities of the 22 dancers 
performing the work. Sidorova therefore 
created most of the movements during the 
studio rehearsals with the dancers, and 
experimentation formed an important part 
of the creative process.

As in the case of her previous ballets, 
Sidorova wanted Regnum to be an original 
work that intrigues ballet enthusiasts, but 
can be understood and appreciated by 
everyone. In order to realise such a unique 
audience experience, she entered into 
collaboration with game designer Anna 
Dohy, who is making her debut as a set 
designer. The costumes for the ballet are 
designed by François-Noël Cherpin.

REGNUM
Krachtige choreografie op tijdloze Mozartcompositie /

Powerful ballet set to timeless Mozart composition

Pascal Johnson, Sandra Quintyn, Wendeline Wijkstra - Regnum (repetitie)
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De Oekraïens-Nederlandse Milena Sidorova maakte al tijdens haar zeventien-
jarige danscarrière bij Het Nationale Ballet meer dan twintig choreografieën, 
en is inmiddels bijna anderhalf jaar als Young Creative Associate aan het 
gezelschap verbonden. Nadat ze onlangs besloot verder te gaan als fulltime 
choreograaf, is het nu aan haar om seizoen 2022/2023 te openen met haar 
nieuwste werk Regnum, op Mozarts Symfonie nr. 25. 
 
Wat is het verhaal dat je wil vertellen met Regnum?
“Regnum gaat over macht; over machtige en machteloze mensen en iedereen daartussen. 
En vooral over het nastreven van de middelen die je kunnen helpen om macht te verkrijgen. 
In het ballet zie je verschillende verhaallijnen rondom deze thema’s. De 22 dansers beli-
chamen in diverse samenstellingen – solo’s, duetten, trio’s en groepsdelen – de karak-
ters en relaties binnen deze verhalen. Sommige van deze verhaallijnen zijn duidelijker 
aanwezig dan andere, en het publiek hoeft ze ook niet allemaal te volgen. Het is voor mij 
het belangrijkste dat je als kijker helemaal opgaat in het werk en ervan geniet.”

Voordat je je fulltime ging bezighouden met choreografie was je al lange tijd  
danseres bij Het Nationale Ballet. Hoe is het om nu vóór in plaats van tussen je 
voormalige collega-dansers in de studio te staan?
“Met de meeste dansers uit het gezelschap heb ik als choreograaf al eerder samengewerkt 
– Regnum is na Reset (september 2020 – red.) mijn tweede werk voor het reguliere pro-
gramma van ‘de main company’ – en ik geniet hier heel erg van. Iedereen is enorm getalen- 
teerd en ik denk dat het juist in mijn voordeel werkt dat ik ook als danser al met veel van 
hen heb samengewerkt. Hierdoor ken ik ze goed en weet ik precies waar hun sterke punten  
liggen en hoe ik die het beste in hen naar boven kan halen. Wel is Regnum mijn eerste 
werk met een volledig orkest en een decorontwerper, en is de groep dansers deze keer 
groter: 22 per cast. Met twee casts en een gedeeltelijke derde bezetting, betekent dat  
dat je soms met bijna vijftig mensen tegelijk in de studio staat. Dat was in het begin wel 
even wennen.”

Welke rol speelde Mozarts Symfonie nr. 25 in dit creatieproces?
“Ik wilde al langer een werk maken met macht als onderwerp, en toen ik Mozarts Symfonie 
nr. 25 – een absoluut meesterwerk – voor het eerst hoorde, voelde ik meteen hoe goed 

‘REGNUM IS EEN DUISTERDER 
STUK GEWORDEN DAN IK 
OORSPRONKELIJK VOOR 

OGEN HAD’ 
Interview met Milena Sidorova

Chloë Réveillon - Regnum (repetitie)
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deze compositie bij het thema zou passen. Ik vind de dramatiek, intensiteit, melodische 
lijnen, emotionele extremen en plotselinge veranderingen in tempo en dynamiek in dit 
werk geweldig. Het is de perfecte compositie voor een balletchoreografie en was een 
belangrijke inspiratiebron voor het concept van Regnum.”

De oorspronkelijke seizoensopener Celebrate! is vervangen door het huidige 
programma Shadows; hoe heb jij dit ervaren?
“Ik ben blij met deze verandering en ik denk dat Shadows beter past bij de huidige situatie. 
Ik ben geboren in Kiev en leef heel erg mee met de mensen in Oekraïne die lijden onder de 
onrechtvaardige oorlog met Rusland. Je kunt je bijna niet voorstellen dat er op dit moment 
zo’n vreselijke oorlog woedt in Europa. Dit alles heeft de afgelopen maanden een grote 
invloed op mij gehad, en daardoor ook op mijn choreografieën.”

Op welke manier?
“Mijn balletten zijn meestal vrij licht en hoopvol, maar nu de wereld een donkerdere plek is 
geworden, is het onvermijdelijk dat je dit terugziet in mijn werk. Regnum is daarom een 
duisterder stuk geworden dan ik oorspronkelijk voor ogen had. Als je me zou vragen hoe 
het eruit zou hebben gezien als de oorlog in Oekraïne er niet was geweest, dan zou ik daar 
geen antwoord op hebben. Want de situatie is zoals hij is: de wereld is veranderd.”

Rosalie Overing

During her 17-year dance career with Dutch National Ballet, the Ukrainian-Dutch 
Milena Sidorova already created more than 20 choreographies, part of which 
in the position of Young Creative Associate with the company. Having recently 
decided to continue as a full-time choreographer, she now embraces the task 
of opening the 2022/2023 season with her latest ballet Regnum, set to Mozart’s 
Symphony No. 25.

What story do you want to tell with Regnum?
“Regnum is about power; about powerful and powerless people, and everyone in between. 
And particularly about the pursuit of means that can help you gain power. The ballet has 
different storylines related to these themes. In various combinations – solos, duets, trios 
and groups – the 22 dancers embody the characters and relationships within these stories. 
Some storylines are more obvious than others, and they don’t all have to be followed by the 
audience. For me, the main thing is that viewers get caught up in the work and enjoy it.”

Before becoming a full-time choreographer, you’d already been dancing with Dutch 
National Ballet for a long time. What’s it like now, standing at the front of the 
studio and working with your former fellow dancers?
“I’ve worked with most of the dancers from the company before in my role as a choreo-
grapher – after Reset (September 2020 – ed.), Regnum is my second work for the regular 
programme of the main company – and I’m really enjoying it. Everyone’s hugely talented 
and I think it’s actually an advantage to have already worked as a dancer with many of 
them. It means I know them well; exactly where their strengths lie and how to bring out the 
best in them. However, Regnum is my first work with a full orchestra and custom-made 
sets, and, with twenty two dancers per cast, the group is bigger this time. With two full 
casts and a partial third cast, it means there are sometimes nearly fifty people in the studio 
at once. That was something I had to get used to at the beginning.

What role did Mozart’s Symphony No. 25 play in the creative process?
“For some time already, I’d wanted to make a work about power, and when I first heard 
Mozart’s Symphony No. 25 – an absolute masterpiece – I immediately felt how well it 
fit the theme. The work has such wonderful drama, intensity, melodic lines, emotional 
extremes and sudden changes in tempo and dynamics. It’s the perfect composition for 

‘REGNUM HAS BECOME 
A DARKER PIECE 

THAN I ORIGINALLY 
HAD IN MIND’

Interview with Milena Sidorova

Jakob Feyferlik, Chloë Réveillon, Victor Caixeta - Regnum (repetitie)



Victor Caixeta, Milena Sidorova - Regnum (repetitie)
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choreographing a ballet and if formed an important source of inspiration for the concept 
of Regnum.”

The original season opener Celebrate! has been replaced by the present 
programme Shadows. How do you feel about that?
“I’m really happy with the change, and I think Shadows suits the current situation better. 
I was born in Kyiv and feel very strong sympathy for the people in Ukraine who are suffer-
ing the unjustified war with Russia. It’s hard to imagine that such a terrible war is raging 
at the moment in Europe. It has all had a big influence on me over the past months, and 
therefore on my choreographic work as well.”

In what way?
“My ballets are usually quite light and hopeful, but now the world has become a darker 
place it’s inevitable that this should be reflected in my work. So Regnum has become a 
darker piece than I originally had in mind. If you were to ask me what it would have looked 
like if there’d been no war in Ukraine, I wouldn’t be able to answer. Because the situation 
is as it is: the world has changed.”

Rosalie Overing

Davi Ramos, Sander Baaij - Regnum (repetitie)



Isaac Mueller, Guillermo Torrijos, Koyo Yamamoto - Bloom (2022)
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and on commission from Dutch National Opera 
she did the choreography for the award-winning 
children’s production Tickle.

During the first corona lockdown in the Nether-
lands, in 2020, Sidorova used Zoom to collabo-
rate with Dutch National Ballet dancers on 
creating Hold On, set to the number of the same 
name by the Dutch band DI-RECT. The video of 
the piece has now had more than 112,000 views 
on YouTube. In 2020, she also made Reset, for 
Dutch National Ballet’s programme Dancing
Apart Together. In the summer of 2020, Sidorova 
was involved as an adviser for DUNE, a big Holly-
wood film that was released in the Netherlands in 
the autumn of 2021.

At the beginning of 2021, Sidorova was appoint-
ed Young Creative Associate with Dutch National 
Ballet. In this position, she created the dance film 
Rose, as a part of the programme Young Crea-
tives, and the choreography Bloom for the Junior 
Company tour Shooting Stars, which took place 
in May of 2022. 

Milena Sidorova (geboren in Oekraïne, inmiddels 
Nederlandse nationaliteit) danst sinds 2005 bij 
Het Nationale Ballet, en vanaf 2013 in de rang 
van grand sujet. Op dertienjarige leeftijd creëerde 
ze de hitsolo The Spider, die over de hele wereld 
is uitgevoerd en meer dan 15 miljoen views 
behaalde op YouTube. 

Inmiddels heeft Sidorova meer dan 25 choreo-
grafieën op haar naam staan. Sinds 2007 creëer-
de ze bijna jaarlijks opvallende werken voor New 
Moves, de choreografieworkshop van Het Natio-
nale Ballet, en voor de Junior Company van het 
gezelschap maakte ze in 2017 Withdrawn. Ze 
kreeg veel internationale lof voor haar choreo-
grafieën SAND en A.I. die in 2018 te zien waren 
op Lowlands en een jaar later – na geselecteerd 
te zijn voor de International Draft Works – in het 
Royal Opera House in Londen. In 2019 werd 
Sidorova uitgenodigd voor een prestigieuze 
fellowship in New York en verzorgde ze in op-
dracht van De Nationale Opera de choreografie 
voor de prijswinnende jeugdproductie Kriebel. 

Tijdens de eerste coronalockdown in Nederland, 
in 2020, creëerde Sidorova via Zoom, samen met 
dansers van Het Nationale Ballet, Hold On, op 
het gelijknamige nummer van de Nederlandse 
band DI-RECT. De video van de choreografie 
werd op YouTube inmiddels al meer dan 112.000 
keer bekeken. Ook maakte ze in 2020 Reset, voor 
het Nationale Ballet-programma Dancing Apart

MILENA SIDOROVA
Choreograaf / Choreographer

Together. In de zomer van 2020 was Sidorova als 
adviseur betrokken bij DUNE, de grote Hollywood-
film die in 2021 in Nederland werd uitgebracht. 

Met ingang van 2021 is Sidorova benoemd tot 
Young Creative Associate van Het Nationale 
Ballet. In deze functie maakte ze tot nu toe de 
dansfilm Rose, als onderdeel van het programma 
Young Creatives, en de choreografie Bloom voor 
de Junior Company-tournee Shooting Stars die 
in mei 2022 plaatsvond.

Milena Sidorova (born in Ukraine, but now a 
Dutch national) has been dancing with Dutch 
National Ballet since 2005, and from 2013 in the 
rank of grand sujet. At the age of thirteen, she 
created the hit solo The Spider, which has been 
performed all over the world and had more than 
15 million views on YouTube.

Sidorova has now choreographed over 25 works. 
Nearly every year since 2007, she has created 
striking works for New Moves, Dutch National 
Ballet’s choreographic workshop, and she chore-
ographed Withdrawn in 2017 for Dutch National 
Ballet’s Junior Company. She received interna-
tional acclaim for her works SAND and A.I., 
which were presented at Lowlands in 2018 and, 
one year later, at the Royal Opera House in Lon-
don – after being selected for the International 
Draft Works. In 2019, Sidorova was invited to 
take up a prestigious fellowship in New York, 
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De Hongaarse Anna Dohy (1995) maakt met 
Regnum haar debuut als decorontwerper en is 
daarnaast vooral actief als gameontwerper. Als 
gameontwerper vertaalt ze gevoelens en informa-
tie naar een tastbare interactie tussen de ruimte 
en de speler. Haar doel is het creëren van ervarin-
gen die een persoonlijke leer- en ontdekomgeving 
zijn voor spelers en hen stimuleren tot bewegen, 
onderzoeken, overwinnen en samenwerken. 

Dohy groeide op in Boedapest. Ze studeerde 
moderne kunsttheorie en curatorstudies aan  
de Hongaarse Universiteit voor Schone Kunsten 
en behaalde vervolgens haar masterdiploma  
in designmanagement aan de Moholy-Nagy  
Universiteit voor Kunst en Design. Na haar  
afstuderen werkte ze voor theaters en musea, 
eerst als schrijver van educatieprogramma’s  
en daarna als productieleider. Daarnaast was 
Dohy zes jaar lang werkzaam als recensent van 
moderne dans. Haar recensies, over honderden 
moderne dansvoorstellingen in heel Europa,  
werden gepubliceerd in diverse kranten en 
tijd-schriften.

Tijdens haar werk als dansrecensent begon Dohy 
met het tekenen van dansers en ontdekte ze bij 
zichzelf een interesse voor het visueel interprete-
ren van de bewegingen van lichamen in de ruimte. 
Deze interesse kreeg vorm in illustraties, 3D-
animaties, programmeren en – uiteindelijk – in 
ontwerpen voor games. Inmiddels is Dohy als 

ANNA DOHY
Decorontwerper / Set designer

gameontwerper verbonden aan het content- en 
mediabedrijf Media.Monks.

Regnum marks the Hungarian Anna Dohy’s 
(1995) debut as a set designer. Apart from that, 
she works mainly as a game designer, translating 
feelings and information into a tangible interac-
tion between a space and a player. Her goal is  
to create experiences that provide players with  
a personal space for learning and discovery, 
encouraging them to move, explore, conquer and 
collaborate. 

Dohy grew up in Budapest. She studied contem-
porary art theory and curatorial studies at the 
Hungarian University of Fine Arts and graduated 
from the Moholy-Nagy University of Art and 
Design with a master’s degree in design man-
agement. After her graduation, she started work-
ing for theatres and museums, first as a writer of 
educational programmes and later as a produc-
tion manager. Dohy also worked as a contempo-
rary dance critic for six years, reflecting on 
hundreds of dance performances all over 
Europe. Her reviews were published in various 
newspapers and journals. 

While working as a dance critic, she started 
sketching dancers’ movements and discovered 
her interest in visually interpreting the movement 
of bodies in space. This interest took shape in 
illustrations, 3D animations, programming and – 
ultimately – game design. Dohy is currently work-
ing as a game designer for the content and 
media company Media.Monks.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) is een 
van de beroemdste componisten aller tijden. In 
zijn relatief korte leven schreef hij ruim zeshon-
derd werken, waaronder diverse opera’s, symfo-
nieën, concerten voor piano en orkest, en 
kamermuziekstukken. Zijn werk wordt gerekend 
tot het classicisme.  
 
Mozart was een wonderkind: al op heel jonge 
leeftijd speelde hij viool, klavecimbel en orgel, 
en componeerde hij werken van hoge kwaliteit. 
Van zijn zesde tot zijn zeventiende levensjaar 
reisde hij met zijn familie door heel Europa om  
op te treden voor adellijke families. 

In 1787 werd hij benoemd tot kamercomponist 
van Jozef II, keizer van het Heilige Roomse Rijk. 
Hoewel hij datzelfde jaar tevens als kamermusi-
cus van de keizer werd aangesteld, volgden een 
aantal jaren van geldproblemen en schulden, 
mede door de invloed van de Turks-Oostenrijkse 
oorlog op de financiën van Mozarts adellijke 
opdrachtgevers. In 1791 componeerde Mozart 
een aantal van zijn beroemdste werken, zoals Die 
Zauberflöte, La clemenza di Tito en Klarinetcon-
cert in a-majeur, kv. 622. Datzelfde jaar overleed 
hij door een onbekende ziekte, waardoor zijn 
laatste meesterwerk Requiem onvoltooid bleef.

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) is one 
of the most famous composers of all times. In his 
relatively short life, he wrote over six hundred 

works, including various operas, symphonies, 
concerts for piano and orchestra and chamber 
music pieces. He is considered a Classical peri-
od composer. 

Mozart was a child prodigy: from a very young 
age, he played the violin, harpsichord and organ, 
and composed high-quality works. From the age 
of six until the age of seventeen, he travelled 
throughout Europe with his family to perform for 
noble families. 

In 1787, he was appointed chamber composer 
for Joseph II, Emperor of the Holy Roman 
Empire. Even though he was also appointed 
chamber musician of the Emperor in that same 
year, several years of financial problems and 
debts followed, partly due to the influence of the 
Turkish-Austrian war on the financial status of 
Mozart’s noble patrons. In 1791, Mozart com-
posed some of his most famous works, including 
Die Zauberflöte, La clemenza di Tito and Clarinet 
Concerto in A major, KV. 622. That same year, he 
died from an unknown illness, leaving his last 
masterpiece, Requiem, unfinished. 

WOLFGANG AMADEUS MOZART
Componist / Composer
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Wijnand van der Horst (1971) werkt als lichtont-
werper binnen disciplines als dans, opera, 
toneel, muziektheater en architectuur. Ook ver-
zorgt hij lichtontwerpen voor musea en maakt hij 
zelf lichtkunst. Van der Horst begon zijn carrière 
als freelance lichttechnicus en ontwikkelde zich 
vervolgens – mede door intensieve samenwer-
king met diverse (buitenlandse) lichtontwerpers, 
regisseurs en choreografen bij onder andere De 
Nationale Opera en Het Nationale Ballet – ook als 
ontwerper. Hij volgde een tweejarig coaching tra-
ject bij het Instituut Lichtontwerpen van lichtont-
werper Henk van der Geest, om zijn ontwerpen 
inhoudelijk te kunnen verdiepen en zo zijn werk-
veld verder te vergroten. Sindsdien heeft Van der 
Horst lichtontwerpen verzorgd voor diverse ope-
ra-, ballet-, en toneelproducties, evenementen en 
tentoonstellingen. Tot zijn opdrachtgevers beho-
ren onder andere Centraal Museum Utrecht, O. 
Festival (Operadagen Rotterdam), Het Nationale 
Ballet en De Nationale Opera.

Wijnand van der Horst (1971) works as a lighting 
designer in disciplines such as dance, opera, 
drama, music theatre and architecture. He also 
provides lighting designs for museums and cre-
ates his own light art. Van der Horst started his 
career as a freelance lighting technician and 
went on to develop as a designer – partly through 
his close collaboration with various (internatio-
nal) lighting designers, directors and choreo-
graphers with Dutch National Opera and Dutch 

WIJNAND VAN DER HORST
Lichtontwerper / Lighting designer

National Ballet. He followed a two-year coaching 
course at the Instituut Lichtontwerpen, founded 
by lighting designer Henk van der Geest, in order 
to deepen the content of his designs and thus 
expand his field of work. Since then, Van der 
Horst has created the lighting designs for various 
opera, ballet and theatre productions, events and 
exhibitions. His designs have been commissio-
ned by Centraal Museum Utrecht, O. Festival 
(Opera Days Rotterdam), Dutch National Ballet 
and Dutch National Opera, among others.

Fransman François-Noël Cherpin is een in 
Amsterdam gevestigde kostuumontwerper, 
wiens fantasierijke ontwerpen zowel in Neder-
land als internationaal lovende kritieken krijgen.

Cherpin was van 1988 tot 1997 als danser aan 
Het Nationale Ballet verbonden en ontwierp al  
tijdens zijn danscarrière zijn eerste kostuums, 
voor het eerst voor Ted Brandsens Motel Dances 
(1990). Sindsdien is Cherpin de vaste kostuum- 
ontwerper van Brandsen. 

Na zijn danscarrière volgde Cherpin een studie 
modeontwerp, die hij in 2002 afrondde met een 
opleiding aan de École de la Chambre Syndicale 
de la Haute Couture in Parijs. Cherpin heeft 
inmiddels een groot aantal producties van Het 
Nationale Ballet op zijn naam staan, waaronder 
Carmen, Who Cares?, Paquita, Ballet Imperial  
en de avondvullende producties Coppelia en 
Mata Hari. Verder werkt hij als ontwerper voor 
verschillende internationale balletgezelschap-
pen. Op dit moment werkt hij aan de kostuums 
voor een nieuwe productie van Cinderella van 
choreograaf Raimondo Rebeck, die in oktober 
2022 bij het Astana Opera Ballet in Kazachstan 
in première zal gaan. Ook zal Cherpin komend 
seizoen de kostuums ontwerpen voor een nieuw 
werk van Ted Brandsen voor het Poolse Nationa-
le Ballet, evenals de kostuums voor een nieuw 
werk van Raphaël Coumes-Marquet voor het 
Semperoper Ballett.

FRANÇOIS-NOËL CHERPIN
Kostuumontwerper / Costume designer

The Frenchman François-Noël Cherpin is an 
Amsterdam-based costume designer, whose 
imaginative designs have received great acclaim 
in the Netherlands and abroad.

Cherpin was a dancer with Dutch National Ballet 
from 1988 to 1997, and was already designing 
costumes during his dancing career. His first 
designs were for Ted Brandsen’s Motel Dances 
(1990) and Cherpin has been Brandsen’s regular 
costume designer ever since.

Following his dancing career, Cherpin studied 
fashion design, graduating from the École de  
la Chambre Syndicale de la Haute Couture, in 
Paris, in 2002. Cherpin has since created the 
designs for many Dutch National Ballet produc-
tions, including Carmen, Who Cares?, Paquita, 
Ballet Imperial and the full-length productions 
Coppelia and Mata Hari. He also works with  
several international ballet companies. He is  
currently working on the costumes for a new  
production of Cinderella, choreographed by  
Raimondo Rebeck, which will premiere with the 
Astana Opera Ballet, in Kazakhstan, in October 
2022. This season, Cherpin will also design the 
costumes for a new work by Ted Brandsen, for 
Polish National Ballet, and the costumes for a 
new work by Raphaël Coumes-Marquet, for 
Semperoper Ballett.



The Royal Ballet - Yugen (2018)



Riho Sakamoto - Yugen (repetitie)
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In coproductie met The Royal Ballet 
presenteert Het Nationale Ballet de 
Europese première van Wayne McGregors 
Yugen (Japans voor sublieme schoonheid). 
McGregor liet zich voor dit ballet, dat begin 
2018 met veel gejuich in Londen werd 
ontvangen, inspireren door Leonard 
Bernsteins Chichester Psalms, een 
eclectische mix van Hebreeuwse tekst, 
christelijke koormuziek en Broadway-jazz. 
McGregor geeft aan deze monumentale 
compositie een indrukwekkende en 
uitzonderlijk muzikale invulling, waarbij 
prachtige lyrische dansscènes en 
krachtige, dynamische groepsdelen elkaar 
afwisselen. “One of the most rich and 
accomplished classical works of 
McGregor’s career”, aldus The Guardian. 
The Times schreef: “The choreography, 
multifaceted, effervescent and elusive, is 
suffused with passion – romantic and 
religious, secular and biblical – and 
delivered with an unfussy embrace of the 
classical language.”

McGregor werkte voor Yugen onder meer 
samen met de Britse keramisch kunstenaar 
Edmund de Waal, die het decorontwerp 
voor zijn rekening neemt, en de beroemde 
Brits-Iraanse modeontwerpster Shirin 
Guild, die de kostuums verzorgt. Yugen  
is de tweede choreografie van McGregor 
die Het Nationale Ballet op het repertoire 
neemt, nadat het gezelschap in 2015 en 
2018 al zijn – uiterst succesvol ontvangen – 
meesterwerk Chroma danste. 

In co-production with The Royal Ballet, 
Dutch National Ballet presents the 
European premiere of Wayne McGregor’s 
Yugen (Japanese for sublime beauty).  
For this ballet, which met with great 
acclaim in London at the beginning of 
2018, McGregor was inspired by Leonard 
Bernstein’s Chichester Psalms, an eclectic 
mix of Hebrew texts, Christian choral music 
and Broadway jazz. McGregor gives an 
impressive and exceptionally musical 
interpretation of this monumental 
composition, alternating beautiful, lyrical 
dance scenes with powerful, dynamic 
group sections. “One of the most rich  
and accomplished classical works of 
McGregor’s career”, wrote the Guardian. 
The Times stated, “The choreography, 
multifaceted, effervescent and elusive,  
is suffused with passion – romantic and 
religious, secular and biblical – and 
delivered with an unfussy embrace of the 
classical language.”

For Yugen, McGregor collaborated with  
the British ceramic artist Edmund de Waal, 
who designed the sets, and the renowned 
British-Iranian fashion designer Shirin 
Guild, who designed the costumes.  
Yugen is the second work by McGregor  
to be taken into Dutch National Ballet’s 
repertoire, following the company’s 
extremely successful performances of his 
masterpiece Chroma, in 2015 and 2018.
 

YUGEN 
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Een monumentaal koorwerk, een decorontwerp van een keramisch kunstenaar 
en minimalistische kostuums met Iraanse invloeden vormen de bouwstenen 
voor Wayne McGregors Yugen. Na de wereldpremière bij The Royal Ballet in 2018 
beleeft het werk nu eindelijk zijn langverwachte Nederlandse première.

Omdat de Nederlandse première van Yugen niet het enige project van McGregor is dat 
door de coronapandemie moest worden uitgesteld, zit de agenda van de gevierde Britse 
choreograaf voller dan ooit. Hij bracht de afgelopen drie maanden door in Milaan, Venetië 
en Helsinki, reist binnenkort voor zijn nieuwste werk af naar Toronto en ondertussen zien 
wekelijks duizenden mensen de nieuwe ‘motion capture show’ ABBA Voyage, waarvoor 
hij de choreografieën verzorgde. McGregor: “Zulke technologische uitdagingen zijn een 
van mijn grote passies. Je leert enorm veel over nieuwe technologieën en hun invloed op 
het menselijk lichaam en de fundamentele ideeën die wij hierover hebben. Het menselijk 
lichaam zelf is immers het meest technologisch geavanceerde apparaat dat er bestaat.” 
Deze inzichten past hij vervolgens toe in zijn andere werken. “Maar dit betekent niet dat 
technologie altijd een actieve rol speelt. Het gaat vooral om de manier van denken. In 
Yugen maak ik bijvoorbeeld helemaal geen gebruik van technologie. En daarin zit in dit 
geval juist de schoonheid van het stuk.”

Menselijke associatie 
In essentie is Yugen volgens McGregor namelijk vooral een heel menselijk en emotioneel 
werk. En dat kan ook bijna niet anders wanneer je luistert naar Leonard Bernsteins 
compositie Chichester Psalms, die de muzikale basis vormt van Yugen en tevens een van 
McGregors voornaamste inspiratiebronnen was. McGregor: “Ik heb Chichester Psalms 
altijd al een heel mooi muziekstuk gevonden. De in het Hebreeuws gezongen koorpartij 
staat centraal, waardoor de muziek een persoonlijk en emotioneel karakter heeft en op een 
heel andere manier in mensen resoneert dan muziek zonder zang zou doen. Want wanneer 
een stem je iets emotioneels vertelt – zelfs al weet je niet wat de woorden betekenen – 
roept dit meteen een heel menselijke associatie op. Het zou bijna pervers zijn geweest 
om hier in de choreografie niet op in te gaan. Yugen is daardoor echt een ‘human piece’ 
geworden.”

YUGEN:  
EEN ‘HUMAN’ PIECE 

Interview met Wayne McGregor

Boven: Edo Wijnen, Conor Walmsley, Timothy van Poucke, James Stout, Young Gyu Choi;  
linksonder: Sandrine Leroy, Amanda Eyles; rechtsonder: Amanda Eyles - Yugen (repetitie)
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Vloeibaar porselein
Chichester Psalms had echter niet alleen een belangrijke invloed op de thematiek van 
Yugen, maar ook op de bewegingstaal van het werk, die McGregor zelf omschrijft als 
rustig, vloeiend en lyrisch: “De muziek voelt als een constante stroom; zoals water of 
‘infinity loops’. Deze associatie, die ik zelf in mijn lichaam voel wanneer ik Chichester 
Psalms hoor, wilde ik vertalen in bewegingen.” Dit concept kreeg een nieuwe impuls door 
McGregors samenwerking met keramisch kunstenaar Edmund de Waal, die hij benaderde 
om het decor voor Yugen te ontwerpen. “Edmunds werkproces is erg fysiek en ritmisch: 
hij vormt en kneedt, en componeert zo als het ware zijn materiaal. Toen ik hem voor het 
eerst ontmoette om te praten over Yugen gaf hij me een klompje onbewerkt porselein, 
met de instructie dit op te warmen terwijl we praatten. Deze opdracht was geweldig: 
ik voelde hoe het porselein plotseling kon bewegen en uitrekken, alsof het vloeibaar was. 
Een dergelijke onverwachte liquiditeit zie je ook terug in Yugen. Als ik nu terugkijk, ben ik 
er vrij zeker van dat mijn ervaring met het porselein hieraan heeft bijgedragen.”

Unieke beleving
Net als zijn eerdere werken biedt Yugen geen expliciet verhaal waarop het publiek een 
antwoord moet formuleren, maar hoopt McGregor met elk individu in de zaal een unieke 
interactie te creëren. “Ik zie het publiek niet als één entiteit en vraag me daarom ook nooit 
af wat ik ‘het publiek’ wil laten voelen. Ik hoop vooral dat ieder individu het werk door 
een persoonlijke lens bekijkt om een eigen betekenis te geven aan wat zich op het toneel 
afspeelt. Zo deelt het publiek een overkoepelende ervaring, terwijl tegelijkertijd geen 
enkele individuele beleving hetzelfde is. Dát is het mooie van live dans.” 

Rosalie Overing

 James Stout, Daniel Robert Silva, Yuanyuan Zhang - Yugen (repetitie)

A monumental choral piece, a set design by a ceramic artist and minimalist 
costumes with Iranian influences: those are the building blocks for Wayne 
McGregor’s Yugen. After its world première at The Royal Ballet in 2018, the 
work will now finally see its long-awaited premiere in the Netherlands.

Yugen’s Dutch premiere is not Wayne McGregor’s only project that was delayed due to 
the COVID-19 pandemic. As a result, the agenda of the celebrated British choreographer 
is chock-a-block: he spent the past few months in Milan, Venice and Helsinki, and he’s 
about to travel to Toronto for his newest work. Meanwhile, thousands of people are seeing 
ABBA Voyage, a new motion capture show, which he choreographed. McGregor: “I thrive 
on these kinds of technological challenges. You learn so much about new technologies 
and their effect on the human body, as well as about the fundamental ideas we have about 
what this means. Because the human body itself is the most technologically advanced 
piece of equipment on the planet.” McGregor applies the insights he gains to his other 
projects. “But that doesn’t mean that technology always plays an active role in my work. 
It’s mostly about the mindset. In Yugen, I don’t use any technology at all, for instance. 
And, in this case, that’s exactly where the beauty of the piece lies.”

Human association
According to McGregor, Yugen is essentially a thoroughly human and emotional work. 
And that’s no surprise considering it’s set to and largely inspired by Leonard Bernstein’s 
Chichester Psalms. McGregor: “I’ve always loved Chichester Psalms. The composition 
centres on the choral parts, which are in Hebrew. This gives the music a personal and 
emotional dimension and causes it to resonate entirely differently with people than music 
without vocals would. When a voice tells you something emotional – even if you don’t know 
what the words mean – this instantly evokes a deeply human association. It would almost 
have been perverse not to incorporate this into the choreography. Because of this, Yugen 
has become a truly human piece.”

Liquid porcelain
Chichester Psalms not only laid the foundation for the theme of Yugen, but it also informed 

YUGEN: 
A HUMAN PIECE

Interview with Wayne McGregor
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language of movement within the work, which McGregor describes as quiet, fluid and 
lyrical: “The music feels like a constant flow, much like water or infinity loops. My goal was 
to translate this association, which I personally feel in my body when I hear Chichester 
Psalms, into movement.” This concept was given a new impetus thanks to McGregor’s 
collaboration with ceramic artist Edmund de Waal, whom he asked to design the set 
for Yugen. “Edmund’s work process is extremely physical and rhythmic: he shapes and 
kneads, and that’s how he composes his pieces as it were. When I met him for the first 
time to talk about Yugen, he gave me a clump of raw, untreated porcelain and told me to 
warm it up while we talked. I loved it; I felt how I was able to manipulate and stretch the 
porcelain after a while, as if it became liquid. This kind of mercurial liquidity is reflected in 
Yugen. Looking back, I’m pretty sure I have my experience with the porcelain to thank for 
that.”

Unique experience
Just like McGregor’s earlier works, Yugen doesn’t tell a straightforward story to which the 
audience is expected to respond. Instead, McGregor hopes to spark a unique interaction 
with each individual who attends the performance. “I don’t see the audience as a single 
entity, which is why I never ask myself what I want ‘the audience’ to feel. What I hope for 
most of all is that each individual views my work through a personal lens and gives their 
own interpretation to what they see on stage. That way, everyone in the audience shares an 
overarching experience, while each individual’s takeaway from the performance is different 
and unique. That is the beauty of live dance.”

Rosalie Overing

Jessica Xuan, Edo Wijnen - Yugen (repetitie)
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Psalm 108:2 
Urah, hanevel, v’chinor! 
A-irah shahar! 

Psalm 100 
Hariu l’Adonai kol haarets. 

lv’du et Adonai b’simha. 
Bo-u l’fanav bir’nanah. 
D’u ki Adonai Hu Elohim. 
Hu asanu, v’lo anahnu. 

Arno v’tson mar’ito. 

Bo-u sh’arav b’todah, 
Hatseirotav bit’hilah, 
Hodu Io, bar’chu sh’mo. 
Ki tov Adonai, l’olam has’do, 

V’ad dor vador emunato. 

Psalm 23:1-4 
Adonai ro-i, lo ehsar. 
Bin’ot deshe yarbitseini, 

Al mei m’nuhot y’nahaleini, 
Naf’shi y’shovev, 
Yan’heini b’ma’aglei tsedek,

L’ma’an sh’mo. 
Gam ki eilech 
B’gei tsalmavet, 
Lo ira ra, 
KiAtah imadi. 
Shiv’t’cha umishan’techa 
Hemah y’nahamuni. 

CHICHESTER PSALMS

LI. PSALM 23 AND PSALM 2:1-4

LLI. PSALM 131 AND PSALM 133:1

Psalm 2:1-4 
Lamah rag’shu goyim 
Ul’umim yeh’gu rik? 
Yit’yats’vu malchei erets, 
V’roznim nos’du yahad 
Al Adonai v’al m’shiho. 

N’natkah et mos’roteimo, 

Yoshev bashamayim 
Yis’hak, Adonai 
Yil’ag lamo! 

Psalm 23:5-6 
Ta’aroch l’fanai shulchan 
Neged tsor’rai 
Dishanta vashemen roshi 
Cosi r’vayah. 
Ach tov vahesed 
Yird’funi kol y’mei hayai 
V’shav’ti b’veit Adonai 
L’orech yamim. 

Psalm 131 
Adonai, Adonai, 
Lo gavah libi, 
V’lo ramu einai, 
V’lo hilachti 
Big’dolot uv’niflaot

Mimeni. 
Im Io shiviti 
V’domam’ti, 
Naf’shi k’gamul alei imo, 
Kagamul alai naf’shi. 
Yahel Yis’rael el Adonai 
Me’atah v’ad olam. 

Psalm 133:1 
Hineh mah tov, 
Umahnayim, 
Shevet ahim 
Gam yahad.

Psalm108:2 
Awake, psaltery and harp! 
I will rouse the dawn! 

Psalm 100 
Make a joyful noise unto the Lord all ye 
lands. 
Serve the Lord with gladness. 
Come before his presence with singing. 
Know ye that the Lord, He is God. 
It is He that hath made us, and not we 
ourselves 
We are His people and the sheep of His 
pasture. 
Enter into His gates with thanksgiving, 
And into His courts with praise. 
Be thankful unto Him, and bless His name. 
For the Lord is good, His mercy is 
everlasting. 
And His truth endureth to all generations.

Psalm 23:1-4  
The Lord is my shepherd, I shall not want. 
He maketh me to lie down in green 
pastures, 
He leadeth me beside the still waters, 
He restoreth my soul, 
He leadeth me in the paths of 
righteousness,
For His name’s sake. 
Yea, though I walk 
Through the valley of the shadow of death, 
I will fear no evil, 
For Thou art with me. 
Thy rod and Thy staff 
They comfort me. 

Psalm 2:1-4 
Why do the nations rage, 
And the people imagine a vain thing? 
The kings of the earth set themselves, 
And the rulers take counsel together 
Against the Lord and against His 
anointed, 
Saying, let us break their hands asunder 
And cast away their cords from us. 
He that sitteth in the heavens 
Shall laugh, and the Lord 
Shall have them in derision! 

Psalm 23:5-6 
Thou preparest a table before me 
In the presence of mine enemies, 
Thou annointest my head with oil, 
My cup runneth over. 
Surely goodness and mercy 
Shall follow me all the days of my life, 
And I will dwell in the house of the Lord 
Forever.

Psalm 131 
Lord, Lord, 
My heart is not haughty, 
Nor mine eyes lofty, 
Neither do I exercise myself 
In great matters or in things

Too wonderful for me to understand. 
Surely I have calmed 
And quieted myself, 
As a child that is weaned of his mother, 
My soul is even as a weaned child. 
Let Israel hope in the Lord 
From henceforth and forever. 

Psalm 133:1 
Behold how good, 
And how pleasant it is, 
For brethren to dwell 
Together in unity.

PSALM 108:2 AND PSALM 100
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Wayne McGregor (1970) is een meermaals 
bekroonde Britse choreograaf en regisseur. 
Hij staat internationaal bekend om zijn baan-
brekende performance-innovaties, waarmee 
hij de definitie van dans in de moderne tijd 
radicaal heeft vernieuwd. Gedreven door een 
onverzadigbare nieuwsgierigheid naar de crea-
tieve mogelijkheden van beweging, gaat hij ex-
perimenten aan die hem in dialoog brengen met 
een breed scala aan artistieke vormen, weten-
schappelijke disciplines en technologische inter-
venties. De verbluffende multidimensionale 
werken die hiervan het resultaat zijn, verzekeren 
McGregor al meer dan vijfentwintig jaar van een 
leidende positie in de hedendaagse kunstwereld.  

McGregor is artistiek directeur van Studio 
Wayne McGregor, waarin hij dans, film, muziek, 
beeldende kunst, technologie en wetenschap 
samenbrengt met het rondreizende dansgezel-
schap Company Wayne McGregor en diverse 
leer- en onderzoeksprogramma’s. Daarnaast is 
hij huischoreograaf bij The Royal Ballet en 
bekleedt hij tot 2024 de functie van Directeur 
Dans bij de Biennale di Venezia. Hij wordt regel-
matig uitgenodigd om werken te creëren voor 
toonaangevende balletgezelschappen over de 
hele wereld, waaronder Ballet de l’Opéra national 
de Paris, Alvin Ailey American Dance Theatre, 
New York City Ballet, Bolsjoj Ballet, het Koninklijk 
Deens Ballet en het Australian Ballet. 
Bovendien is hij een veelgevraagd choreograaf 

WAYNE MCGREGOR
Choreograaf / Choreographer

voor theater (The Old Vic, National Theatre, 
Royal Court Theatre, Donmar Warehouse), opera 
(Teatro alla Scala/The Royal Opera, English 
National Ballet), film (Harry Potter and the Goblet 
of Fire, The Legend of Tarzan, Fantastic Beasts 
and Where To Find Them 1 ,2 en 3, Sing, Mary 
Queen of Scots), en muziekvideo’s (Radiohead, 
The Chemical Brothers). Ook verzorgde hij de 
choreografieën voor het langverwachte ABBA-
concert ABBA Voyage, dat in mei in Londen in 
première ging. Naast zijn werk als choreograaf 
en regisseur is hij als Professor Choreografie 
verbonden aan het Trinity Laban Conservatoire 
of Musica and Dance. 

In 2011 werd McGregor benoemd tot Comman-
deur in de Orde van het Britse Rijk en in 2021 
werd hij op de Prix de Lausanne geëerd met een 
Lifetime Achievement Award. 
In november 2022 gaat McGregor’s nieuwste 
werk MADDADDAM, een coproductie van The 
National Ballet of Canada en The Royal Ballet, 
in première bij The National Ballet of Canada. 
McGregor werkte hiervoor samen met de 
Canadese schrijfster Margaret Atwood.

Wayne McGregor (1970) is a multi-award winning 
British choreographer and director, international-
ly renowned for trailblazing innovations in perfor-
mance that have radically redefined dance in the 
modern era. Driven by an insatiable curiosity 
about movement and its creative potentials, 

his experiments have led him into collaborative 
dialogue with an array of artistic forms, scientific 
disciplines, and technological interventions. 
The startling and multi-dimensional works 
resulting from these interactions have ensured 
McGregor’s position at the cutting edge of 
contemporary arts for over twenty-five years.
He is Artistic Director of Studio Wayne 
McGregor, encompassing creative collabora-
tions in dance, film, music, visual art, technology 
and science; a touring company of dancers 
Company Wayne McGregor; and learning and 
research programmes.

Wayne McGregor is also Resident Choreogra-
pher at The Royal Ballet and is the Director of 
Dance for the Venice Biennale until 2024. He is 
also regularly commissioned by and has works 
in the repertories of the most important ballet 
companies around the world including Paris 
Opera Ballet, Alvin Ailey American Dance 
Theater, New York City Ballet, Bolshoi Ballet, 
Royal Danish Ballet and Australian Ballet. 

He is in demand as a choreographer for theatre 
(The Old Vic, National Theatre, Royal Court 
Theatre, Donmar Warehouse) opera (Teatro alla 
Scala/The Royal Opera, English National Ballet), 
film (Harry Potter and the Goblet of Fire, The 
Legend of Tarzan, Fantastic Beasts and Where 
To Find Them 1 ,2 and 3, Sing, Mary Queen of 
Scots), and music videos (Radiohead, The 

Chemical Brothers). McGregor choreographed 
the highly anticipated ABBA Voyage concert 
which premiered in London in May 2022. Apart 
from his engagements as a choreographer and 
director, McGregor is also a Professor of Choreo-
graphy at Trinity Laban Conservatoire of Music 
and Dance. 

In 2011, McGregor was awarded a CBE for 
Services to Dance and in 2021 was honoured 
with a Lifetime Achievement Award at the Prix 
de Lausanne.

In November 2022, McGregor’s latest work 
MADDADDAM, a co-production by The National 
Ballet of Canada and The Royal Ballet, will 
premiere at The National Ballet of Canada. He 
collaborated on the piece with Canadian author 
Margaret Atwood.

Vito Mazzeo en Maia Makhateli - Chroma (2018)
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Leonard Bernstein (1918-1990) was een 
Amerikaanse componist, dirigent, pianist en 
muziekpedagoog. Hij was een van de meest 
bekende en succesvolle artiesten in  
de Amerikaanse klassieke muziekwereld. 
Bernstein studeerde aan Harvard University en 
aan het Curtis Institute of Music in Philadelphia. 
In 1943 werd hij op slag bekend toen hij de zieke 
dirigent Bruno Walter verving tijdens een concert 
in New York, dat bovendien werd uitgezonden 
op CBS Radio. Hierna dirigeerde hij diverse 
orkesten, zowel in de Verenigde Staten als in 
Europa, en was hij van 1958 tot 1969 de eerste 
dirigent en artistiek leider van het New York 
Philharmonic. Bernstein was tevens de eerste 
dirigent die zijn muzikale bijdragen op televisie 
deelde met een massapubliek. Door middel van 
vele nationale en internationale uitzendingen, 
waaronder de met een Emmy Award bekroonde 
Young People’s Concerts, maakte hij klassieke 
muziek toegankelijk en inspireerde hij meerdere 
generaties jonge muzikanten. Vanaf de jaren 
vijftig maakte Bernstein bovendien naam als 
componist en creëerde hij diverse orkestwerken, 
opera’s en musicals, met Broadawayklassieker 
West Side Story (1957) als zijn bekendste werk. 
Aan het eind van zijn leven dirigeerde hij twee 
historische uitvoeringen van Beethovens 
Negende Symfonie – op 23 december 1989 in de 
West-Berlijnse Philharmonie en op 25 december 
1989 in het Oost-Berlijnse Schauspielhaus, ter 
viering van de val van de Berlijnse Muur. 

Leonard Bernstein (1918-1990) was an American 
composer, conductor, pianist and music teacher. 
He was one of the most famous and successful 
artists in the field of American classical music. 
Bernstein studied at Harvard University and at 
the Curtis Institute of Music in Philadelphia. 
In 1943, he suddenly rose to fame when he 
replaced conductor Bruno Walter, who had 
fallen ill, at a concert in New York that was 
also broadcast on CBS Radio. Afterwards, 
he conducted various orchestras, both in the 
United States and Europe, and he was principal 
conductor and artistic director of the New York 
Philharmonic from 1958 to 1969. Bernstein 
was also the first conductor to share his 
musical performances with a mass audience 
on television. Through many national and 
international broadcasts, including the Emmy 
Award-winning Young People’s Concerts, he 
made classical music accessible and inspired 
several generations of young musicians. From 
the 1950’s, Bernstein also became famous as 
a composer, creating various orchestral works, 
operas and musicals, the best-known of which is 
his Broadway classic West Side Story (1957). 
At the end of his life, he conducted two historic 
performances of Beethoven’s Symphony No. 
9 – on 23 December 1989 at the Philharmonie 
in West Berlin, and on 25 December 1989 at the 
Schauspielhaus in East Berlin, to celebrate the 
fall of the Berlin Wall.

LEONARD BERNSTEIN
Componist / Composer

Edmund de Waal (1964) is een Britse kunstenaar 
en schrijver. Zijn werk gaat veelal over de onvoor-
zienigheid van herinneringen en blaast bepaalde 
verhalen over verlies en ballingschap nieuw leven 
in. In zijn interventies en kunstwerken, die hij 
maakt voor diverse ruimtes en musea over de 
hele wereld – waaronder het Victoria & Albert 
Museum (Londen), het Rijksmuseum (Amster-
dam), en het Kunsthistorisches Museum (Wenen) 
– onderzoekt hij thema’s als diaspora, herden-
king, materialiteit en de kleur wit. Een van De 
Waals meest recente projecten is het tweedelige 
psalm, dat hij maakte voor de Biennale di Venezia 
van 2019. Het tweede deel van dit project – the 
library of exile – is zijn meest ambitieuze werk tot 
nu toe: een paviljoen met tweeduizend boeken 
geschreven door mensen die hun land hebben 
moeten verlaten of erbinnen zijn verbannen.  

Als auteur is De Waal vooral bekend van zijn 
internationale bestseller The Hare with Amber 
Eyes. Andere titels van zijn hand zijn The White 
Road, The Pot Book, 20th-Century Ceramics  
en het in 2021 verschenen Letters to Camondo. 
Voor zijn literaire werken won hij diverse prijzen,  
waaronder de Ondaatje-prijs van de Royal 
Society of Literature, de Costa Biography Award 
en de Windham-Campbell Prijs voor non-fictie, 
die in 2015 aan hem werd uitgereikt door Yale 
University. In 2011 werd De Waal voor zijn dien-
sten aan de kunst geridderd in de Orde van het 
Britse Rijk. 

EDMUND DE WAAL
Decorontwerper / Set designer

Edmund de Waal (1964) is a British artist and 
writer. Much of his work is about the contingency 
of memory, breathing new life into particular his-
tories of loss and exile. In his interventions and 
artworks, which he creates for various spaces 
and museums worldwide – including the Victoria 
& Albert Museum (London), the Rijksmuseum 
(Amsterdam), and the Kunsthistorisches Museum  
(Vienna) – he explores themes such as diaspora, 
memorial, materiality and the colour white. One 
of De Waal’s most recent projects is the two-part 
psalm, which he created for the Venice Art Bien-
nale in 2019. The second part of this project – 
the library of exile – is his most ambitious work to 
date: a pavilion of two thousand books written by 
those forced to leave their own country or exiled 
within it.

As an author, De Waal is best known for his inter-
national bestseller The Hare with Amber Eyes. 
Other titles include The White Road, The Pot 
Book, 20th-Century Ceramics and Letters to 
Camondo, which was released in 2021. He has 
won several awards for his literary work, includ-
ing the Ondaatje Prize from the Royal Society of 
Literature, the Costa Biography Award and the 
Windham-Campbell prize for non-fiction, which 
was presented to him in 2015 by Yale University. 
In 2011, De Waal was knighted in the Order of 
the British Empire for his services to the arts.
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Shirin Guild (1946) is geboren en getogen in  
Iran. Haar vaderland en zijn zee en bergen zijn 
nog altijd een belangrijke inspiratiebron voor 
haar werk.

Guild studeerde bij een docent van de Central 
Saint Martins University of the Arts in Londen  
en lanceerde in 1991 haar eigen Londense mode- 
label. Haar esthetiek is gebaseerd op Iraanse 
herenkleding, gecombineerd met een verfijnd 
gevoel voor moderniteit en minimalisme. De stof-
fen die ze gebruikt, worden met de hand gemaakt 
en gemanipuleerd met de nieuwste technieken 
en materialen, zoals staal en wasbaar papier.  
Het werk van Shirin Guild maakt deel uit van  
de permanente collecties van het Victoria and 
Albert Museum in Londen, Brighton Museum 
and Art Gallery en het Fashion Institute of  
Technology in New York. 

Shirin Guild (1946) was born and raised in Iran. 
Her homeland and its sea and mountains are still 
an important source of inspiration for her work.

Guild studied with a teacher from the Central 
Saint Martins University of the Arts, in London, 
and launched her own London fashion label in 
1991. Her aesthetics are based on Iranian men’s 
clothing, combined with a refined sense of 
modernity and minimalism. The fabrics she uses 
are handmade and manipulated with the latest 
techniques and materials, such as steel and 

SHIRIN GUILD
Kostuumontwerper / Costume designer

washable paper. Shirin Guild’s work is included 
in the permanent collections of the Victoria and 
Albert Museum in London, Brighton Museum 
and Art Gallery, and the Fashion Institute of 
Technology in New York.

De Britse Lucy Carter is lichtartiest en lichtont-
werper en maakt ontwerpen voor theater-, ballet-,  
dans- en musicalproducties. De afgelopen twintig  
jaar heeft ze met diverse vooraanstaande  
balletgezelschappen gewerkt, waaronder San 
Francisco Ballet, New York City Ballet, Australian 
Ballet, het Ballet de l’Opéra national de Paris,  
het Bolsjoj Ballet, The National Ballet of Canada, 
het Koninklijk Deens Ballet, Scottish Ballet,  
Stuttgarter Ballett, Boston Ballet, Alvin Ailey 
American Dance Theater en het Joffrey Ballet. 

Carter werkt bovendien al jaren nauw samen  
met choreograaf Wayne McGregor en verzorgde 
lichtonwerpen voor, onder andere, zijn produc-
ties Multiverse, Woolf Works, Autobiography en 
Raven Girl. Ook maakte ze lichtontwerpen voor 
operaproducties als Hänsel und Gretel (San 
Francisco Opera), Salome (English National  
Opera) en La finta giardiniera (Glyndebourne, 
Teatro alla Scala Milaan en Shanghai) en werkte 
ze mee aan de theaterproducties Husbands and 
Sons, Medea en Emil and the Detectives (Natio-
nal Theatre, Londen) en Oil (Almeida Theatre). 
Voor haar ontwerpen voor Wayne McGregor’s 
Chroma (2008) en Woolf Works (2015) won ze 
tweemaal de prestigieuze Knight of Illumination 
Award for Dance. 

The British light artist and lighting designer Lucy 
Carter has designed lighting for theatre, ballet, 
dance and musical productions. Over the past 

LUCY CARTER
Lichtontwerper / Lighting designer

twenty years, she has worked with various promi-
nent ballet companies, including San Francisco 
Ballet, New York City Ballet, Australian Ballet, the 
Ballet de l’Opéra national de Paris, the Bolshoi 
Ballet, The National Ballet of Canada, The Royal 
Danish Ballet, Scottish Ballet, Stuttgarter Ballett, 
Boston Ballet, Alvin Ailey American Dance Theat-
er and The Joffrey Ballet.

Carter has also been working closely for years 
with choreographer Wayne McGregor, and has 
done the lighting for his productions Multiverse, 
Woolf Works, Autobiography and Raven Girl, 
among others. She has also designed the light-
ing for opera productions such as Hänsel und 
Gretel (San Francisco Opera), Salome (English 
National Opera) and La finta giardiniera (Glynde-
bourne, Teatro alla Scala Milan and Shanghai), 
and collaborated on the theatre productions 
Husbands and Sons, Medea and Emil and the 
Detectives (National Theatre, London), and Oil 
(Almeida Theatre). She has won the prestigious 
Knight of Illumination Award for Dance twice, for 
her designs for Wayne McGregor’s Chroma 
(2008) and Woolf Works (2015).
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Amanda Eyles werkt al meer dan 30 jaar als 
Benesh choreologe, balletmeester en repetitor, 
zowel in het Verenigd Koninkrijk als internatio-
naal. Ze heeft fulltime posities bekleed bij The 
Royal Ballet, Birmingham Royal Ballet, English 
National Ballet, Scottish Ballet en Richard Alston 
Dance Company, maar ook als gastdocent bij 
vele andere belangrijke dansgezelschappen. 
Bovendien werkte ze samen met een uitgebreide 
reeks choreografen en regisseurs. In 2005 begon 
Eyles als freelancer, in welke hoedanigheid ze 
doceert en wereldwijd producties ensceneert 
voor uiteenlopende choreografen, waaronder 
Richard Alston, Frederick Ashton en namen zoals 
MacMillan, Pastor en Scarlett. Ze heeft een  
nauwe band met Wayne McGregor: sinds 2011 is 
Eyles zijn assistent en noteert ze als choreologist 
zijn nieuwe werken voor The Royal Ballet. Het 
meest recente werk is The Dante Project (2021). 
Ze maakt ook deel uit van het team dat 
McGregors werk ensceneert voor balletgezel-
schappen over de hele wereld. 
In het begin van haar carrière specialiseerde 
Eyles zich in Benesh Movement Notation (cho-
reologie), een systeem dat een belangrijk onder-
deel vormt van haar werk als balletmeester, 
instudeerder en choreologist. Van 2000 tot 2002 
was ze assistent-directeur en cursusdocent aan 
het Benesh Instituut aan de Royal Academy of 
Dance in Londen, en blijft ze actief betrokken bij 
Benesh International, de organisatie die toezicht 
houdt op de training en het gebruik van BMN.

AMANDA EYLES
Instudering en choreologie / Staging and choreology

Amanda Eyles has worked for more than 30 years 
as a Benesh choreologist, ballet master and 
rehearsal director, both in the UK and interna-
tionally. She has had full-time roles with the Roy-
al Ballet, Birmingham Royal Ballet, English 
National Ballet, Scottish Ballet and Richard 
Alston Dance Company, as well as guesting with 
many others, and has worked with an extensive 
range of choreographers and directors. In 2005 
Eyles became a freelancer, teaching and staging 
productions worldwide for a number of choreog-
raphers, including Alston; Ashton; MacMillan; 
Pastor and Scarlett. She enjoys a close associa-
tion with Wayne McGregor, and since 2011 has 
assisted and notated his new works for the Royal 
Ballet - most recently The Dante Project in 2021. 
She is also part of the team who stage McGre-
gors’ work on ballet companies all over the world. 
 
Early in her career, Eyles specialised in Benesh 
Movement Notation; a system which forms an 
important element of her restaging work. From 
2000 to 2002 she was Assistant Director and 
Course Tutor at the Benesh Institute at the Royal 
Academy of Dance in London, and maintains an 
active involvement with Benesh International; the 
body that oversees the training and use of BMN.

De Britse John-Paul Percox is lichtontwerper en 
lichttechnicus. Van 1994 tot 2019 was hij ver-
bonden aan het Royal Opera House, Covent Gar-
den, eerst als theatertechnicus en later als lid van 
het projectteam, waarna hij in 2013 manager van 
dit team werd. Als onderdeel van het projectteam 
leverde hij een bijdrage aan ongeveer tweehon-
derd producties van zowel The Royal Opera als 
The Royal Ballet, waarbij hij samenwerkte met 
lichtontwerpers als Giuseppe Di Iorio (Morgen 
und Abend), Mimi Jordan Sherin (Ann Nicole), 
Bruno Poet (Don Giovanni) en Lucy Carter  
(Obsidian Tear, Chroma). Ook reisde hij met  
beide gezelschappen mee naar theaters over  
de hele wereld, waaronder Metropolitan Opera 
House in New York en het Bolsjoj Theater in 
Rusland.

In 2019 startte Percox zijn carrière als freelance 
lichtontwerper. Sindsdien werkte hij voor onder 
andere Houston Grand Opera, Opéra National 
Bordeaux, het Operahuis van Oslo en Teatr Wielki  
Opera Narodowa, het Nationaal Theater in Praag, 
de Eiffel Arts Studio van de Hongaarse Staats- 
opera en Nationale Opera en Ballet van Letland. 

The British lighting designer and technician 
John-Paul Percox worked at the Royal Opera 
House, Covent Garden, from 1994 to 2019, first 
as a theatre technician and then as a member  
of the project team, becoming manager of the 
team in 2013. As part of the project team, he 

JOHN-PAUL PERCOX
Associate lichtontwerper / Associate lighting designer

contributed to around two hundred productions 
by The Royal Opera and The Royal Ballet, work-
ing with lighting designers such as Giuseppe  
Di Iorio (Morgen und Abend), Mimi Jordan  
Sherin (Ann Nicole), Bruno Poet (Don Giovanni) 
and Lucy Carter (Obsidian Tear, Chroma). He 
also toured with both companies to theatres all 
over the world, including the Metropolitan Opera 
House, in New York, and the Bolshoi Theatre, in 
Russia.

In 2019, Percox started his career as a freelance 
lighting designer. Since then, he has worked for 
Houston Grand Opera, Opéra National Bordeaux, 
the Oslo Opera House, Teatr Wielki Opera  
Narodowa, the National Theatre in Prague, the 
Hungarian State Opera’s Eiffel Arts Studio and 
the Latvian National Opera and Ballet, among 
others.
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Rik de Jong (2005) zingt vanaf zijn achtste jaar  
bij de Nationale Koren. Met het Nationaal Jon-
genskoor zong hij onder andere in de Mahlers 
Symfonie nr. 8 met het Rotterdams Philharmo-
nisch Orkest, en in de Matthäus-Passion van 
Bach en het War Requiem van Britten met het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Sinds zijn toe-
treding tot het Nationaal Jongenskoor wordt hij 
vocaal begeleid door Irene Verburg.
Ook was Rik solist in de solistenklas van het 
Nationaal Jongenskoor en zong hij diverse 
solorollen en -partijen. Zo vertolkte hij de rol van 
young Sali in A Village Romeo and Juliet van 
Frederick Delius tijdens een Zaterdagmatinee  
in het Concertgebouw en zong hij tijdens het 
Holland Festival 2019 als jongenssolist in Eva’s 
Lied in Stockhausens operaproject Aus Licht. 
Sinds 2022 zingt Rik bij het Nationaal Gemengd 
Jeugdkoor. Hij ontwikkelt zich momenteel tot 
countertenor en zong onlangs in een masterclass 
van Andreas Scholl.

Rik de Jong (2005) has been singing with the 
Netherlands Choirs since he was eight years old. 
As part of the Netherlands Boys Choir, he has 
sung in Mahler's Symphony No. 8 with the Rot-
terdam Philharmonic Orchestra, and in Bach's 
Matthäus Passion and Britten's War Requiem 
with the Royal Concertgebouw Orchestra. Since 
joining the Netherlands Boys Choir, he has been 
mentored by Irene Verburg.
Rik was also a soloist in the Netherlands Boys 

RIK DE JONG 
jongenssolist / boy soloist

Choir, soloist class and sang various solo parts. 
He performed the role of young Sali in A Village 
Romeo and Juliet by Frederick Delius at a Satur-
day matinee in the Concertgebouw and he sang 
as a boy soloist in Eva's Lied in Stockhausen's 
opera project Aus Licht during the Holland  
Festival 2019. 
Since 2022, Rik sings with the Netherlands 
Mixed Youth Choir. He is currently training to 
become a countertenor and recently sang in a 
masterclass by Andreas Scholl.

Artur Shesterikov, Martin ten Kortenaar - De Groene Tafel (repetitie)



Coleen Davis, Lindsay Fischer, Leo Besseling, Jeanette Vondersaar - De Groene Tafel (1984)
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As one of the masterpieces of German Ausdruckstanz, The Green Table is part of the 
canon of international dance history. The work is one of the first examples of social 
criticism in dance, although that was not Jooss’ original intention. The ballet, which came 
as a bombshell at its premiere in Paris, in 1932, is an indictment against warfare and a 
demonstration of its futility.

For The Green Table, Jooss took inspiration from the medieval dance of death, which was 
often performed after plague epidemics. The dance illustrates the power of death over the 
living. In the 1920’s, Jooss saw the famous ‘Lübecker Totentanz’. It fascinated him and he 
used the experience as a source of inspiration for The Green Table. He worked on 
developing his idea for about ten years, describing the creation process as follows: “This 
work arose from various sources, which eventually grew towards one another in a way  
I had no hold over, to form a new whole.” 
Even though it was not his express intention, The Green Table is clearly a product of its 
times. World War I, in which millions of soldiers died, had ended just fourteen years earlier, 
and the tensions concerning the rise of National Socialism in Germany were palpable.

The Green Table begins and ends with a grotesque mime scene that appears to be a 
satirical representation of negotiations between politicians and diplomats around a 
conference table. Jooss himself always said he didn’t know exactly who these men were. 
“There may be a couple of diplomats among them, but I think I mainly wanted to symbolise 
the powers who bring about war through their machinations.” 
In between, the dance scenes subtly and often movingly sketch the fate of a young and an 
old soldier, a standard-bearer, a partisan, a young girl, an elderly mother and a profiteer. 
One by one, they are robbed of their life by Death, symbolised by a character that is 
somewhere between a soldier and a skeleton. A dramatic highlight is the poignant, quiet 
round dance, in which Death (impressively portrayed by Jooss himself in 1932) 
triumphantly leads the procession of victims, as in a medieval dance of death.

Besides the fact that The Green Table gained fame for its theme, the choreography also 
played a role in acquiring the status of ‘classic’ in the modern dance world. The 
combination of expressionist Ausdruckstanz and quiet mime lends a unique character to 
the dancing. Based on his concept of ‘essentialism’, Jooss left out all unnecessary 
movements, whilst each movement must express an idea and be inspired by an emotion.

Over the years, The Green Table has remained practically unchanged. Anna Markard, 
Jooss’ daughter, has ensured that not a single element has been altered since the death of 
her father. 

Astrid van Leeuwen

THE GREEN TABLE
A poignant anti-war ballet

Als een van de meesterwerken van de Duitse Ausdruckstanz behoort De Groene Tafel tot 
de canon van de internationale dansgeschiedenis. Hoewel het niet Jooss’ vooropgezette 
bedoeling was, is de choreografie een van de eerste voorbeelden van maatschappijkritiek 
binnen de dans. Het werk, dat bij de première in Parijs in 1932 insloeg als een bom, is een 
aanklacht tegen oorlogsvoering en een demonstratie van de zinloosheid ervan.

Jooss liet zich voor De Groene Tafel inspireren door de middeleeuwse dodendans, vaak 
uitgevoerd na pestepidemieën. In deze dans wordt de macht van de dood over de levenden 
geïllustreerd. Jooss zag in de jaren twintig van de vorige eeuw de beroemde ‘Lübecker 
Totentanz’. Hij was hierdoor gefascineerd en gebruikte de ervaring als inspiratiebron voor 
De Groene Tafel. Ongeveer tien jaar werkte hij aan de uitwerking van zijn idee en over de 
totstandkoming van zijn choreografie zei hij: “Dit werk is ontstaan uit verschillende 
bronnen die uiteindelijk, op een manier waar ik geen vat op had, naar elkaar toe groeiden 
en een nieuw geheel vormden.”
Ook al was het niet zijn opzet, De Groene Tafel is duidelijk te koppelen aan de tijd waarin 
het werk gemaakt is. De Eerste Wereldoorlog, waarin miljoenen soldaten stierven, was pas 
veertien jaar voorbij en de spanningen rond de opkomst van het Nationaal Socialisme in 
Duitsland waren duidelijk voelbaar.

De Groene Tafel begint en eindigt met een groteske pantomime die een satirische 
weergave lijkt te zijn van het onderhandelingsspel van politici en diplomaten aan een 
conferentietafel. Zelf heeft Jooss altijd gezegd niet precies te weten wie de mannen zijn. 
“Er zitten misschien een paar diplomaten tussen, maar ik denk dat ik vooral de machten 
wilde symboliseren die door hun machinaties een oorlog veroorzaken.” 
De tussenliggende dansscènes schilderen op een subtiele, vaak ontroerende manier het 
lot van onder anderen een jonge en een oude soldaat, een vaandeldrager, een verzets-
strijdster, een jong meisje, een oude moeder en een oorlogsprofiteur. Stuk voor stuk worden 
zij van het leven beroofd door De Dood, gesymboliseerd door een personage dat het midden 
houdt tussen een soldaat en een skelet. Een dramatisch hoogtepunt is de aangrijpende, 
verstilde reidans waarbij De Dood (in 1932 door Jooss zelf indrukwekkend geportretteerd), 
als in een middeleeuwse dodendans, triomfantelijk de stoet van slachtoffers aanvoert.

Naast het feit dat De Groene Tafel beroemd is geworden vanwege zijn thematiek, speelt 
ook de choreografie een rol in het verwerven van de status van ‘klassieker’ binnen de 
moderne dans. De expressionistische Ausdruckstanz, gecombineerd met de verstilde 
pantomime, geven de dans een bijzonder karakter. Vanuit zijn ‘essentialisme’ heeft Jooss 
alle overbodige bewegingen weggelaten, terwijl tegelijkertijd elke beweging een gedachte 
moet uitdrukken en bezield moet zijn door een emotie.

Aan De Groene Tafel is in de loop der jaren vrijwel niets veranderd. Anna Markard, Jooss’ 
dochter, heeft erop toegezien dat er geen enkel element sinds de dood van haar vader 
meer gewijzigd werd. 

Astrid van Leeuwen
 

DE GROENE TAFEL
Een aangrijpend anti-oorlogsballet
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Nicolette Langestraten, Jeanette Vondersaar, Henny Jurriëns - De Groene Tafel (1984)

Ze vindt het in- en in triest, maar Kurt Jooss’ De Groene Tafel is helaas nog altijd, 
en nu zelfs extra actueel. Het is volgens Jeanette Vondersaar dan ook uitermate 
belangrijk dat Het Nationale Ballet Jooss’ ‘anti-oorlogsballet’ juist op dit moment, 
nu er een afschuwwekkende oorlog in Europa woedt, uitvoert. Als voormalig 
soliste van Het Nationale Ballet vertolkte ze in de choreografie meermalen de 
rol van de partizane. Later assisteerde ze Jooss’ dochter, Anna Markard, bij de 
instudering van de choreografie en sinds Markards dood in 2010 draagt Vondersaar  
de verantwoordelijkheid voor het ‘levend houden’ van dit meesterwerk.

Jeanette Vondersaar, geboren in het Amerikaanse Indianapolis, was zestien toen ze, als 
balletstudent in New York, De Groene Tafel voor het eerst zag. “De choreografie maakte 
diepe indruk op mij. Vooral de rol van De Dood, die in het stuk de levens van burgers en 
soldaten neemt. De kracht van zijn optreden is bijna beangstigend, als een oorlogstank  
die over het toneel naar voren komt. Als iemand mij destijds had verteld dat ik dit werk ooit 
zelf aan volgende generaties zou overdragen, had ik het niet geloofd.” 
Vondersaar danste van 1976 tot 1997 bij Het Nationale Ballet, vanaf 1977 als eerste 
soliste. Ze danste er regelmatig de rol van partizane in De Groene Tafel. “Een fantastische 
rol, passend bij mijn energie en temperament.” Eén keer werkte ze met Kurt Jooss zelf. 
“We idoliseerden hem. Om de discipline en precisie die zijn choreografie vereist, waardoor 
elk detail betekenis krijgt. Maar evenzeer omdat hij tussen twee wereldoorlogen in een 
dergelijk sterk statement heeft durven maken.” 
Meestentijds werkte Vondersaar echter met Anna Markard, de oudste dochter van de 
Duitse choreograaf, aan het ballet.

Een stimulans tot reflectie 
Toen Het Nationale Ballet De Groene Tafel in 1996 voor televisie opnam, stelde Markard 
haar voor de keuze: ze kon nog eenmaal de rol van partizane in het ballet dansen, of ze 
kon Markard assisteren. “Hoe lastig die keuze ook was, uiteindelijk besloot ik om het 
laatste te doen. Een keuze die een keerpunt bleek te zijn voor mijn lot en de reden waarom 
ik mij tot op de dag van vandaag inspan om dit meesterwerk, dat zo belangrijk is voor de 
dansgeschiedenis, te bewaren. Anna had in de loop der jaren ook andere assistenten, 
maar anders dan zij maakte ik De Groene Tafel tot mijn eerste prioriteit. Gedurende bijna 
vijftien jaar studeerden Anna en ik de choreografie en andere werken van Jooss in door 

‘EEN ENORME EER,  
MAAR OOK EEN IMMENSE  

VERANTWOORDELIJKHEID’ 
Interview met Jeanette Vondersaar
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heel Europa, in Japan en in veel steden in de Verenigde Staten. Anna was mijn mentor  
en mijn vriendin.” 
Door de jaren heen raakte Markard meer en meer onder de indruk van Vondersaars kennis 
van De Groene Tafel en voor haar overlijden in 2010 beloofde Vondersaar haar dat zij 
het magnum opus van Markards vader 'levend' zou houden. “Een enorme eer, maar ook 
een immense verantwoordelijkheid. Want helaas zien we vandaag de dag weer tot welke 
verschrikkingen oorlog en strijd leiden. De Groene Tafel stimuleert mensen om daarover te 
reflecteren.  
Het lot van vluchtelingen, mensen die profiteren van de oorlog, de zinloosheid van geweld: 
Jooss heeft het allemaal in zijn choreografie verwerkt. Aan mij daarom de taak om te 
zorgen dat het werk op het hoogste niveau wordt uitgevoerd, want alleen dan heeft het zijn 
beoogde effect.” 

Niet kijken, maar zien 
Negentig jaar na de première in Duitsland, ten tijde van het opkomend nazisme, raakt  
De Groene Tafel mensen nog steeds, zegt Vondersaar. “De universele en tijdloze lading 
ervan kan niemand ontgaan.” Ze geeft toe dat het ballet in danstechnisch opzicht 
misschien gedateerd is. “Publiek van nu is gewend aan veel pirouetten, hoge sprongen, 
aan benen tegen het oor. Maar het is”, zegt ze, “juist de ingetogenheid die dit werk zo 
indrukwekkend maakt. ‘Less is more’ in dit geval, en dat vraagt een uiterste beheersing 
van de dansers.” 
Die beheersing is voor de huidige generatie dansers lastig, weet ze uit ervaring. “In De 
Groene Tafel draait het om de innerlijke expressie. Je brengt een belangrijke boodschap 
over en daardoor is elke beweging, elk gebaar essentieel. Als je bijvoorbeeld een reikende 
armbeweging naar iemand maakt, dan moet die beweging geladen zijn met energie, je 
moet echt iets uitdrukken met je armen, iets aan de ander overbrengen, heel eerlijk en 
puur. Dit soort details vergen een enorme focus van de dansers. Je moet je niet alleen 
bewust zijn van jezelf en je danspartner, maar van alles en iedereen om je heen. Je moet 
niet kijken, maar zien.” 
Tegen de dansers zegt ze aan het begin van het repetitieproces dan ook: “Jullie zullen 
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geduld moeten hebben met mij en ik met jullie”, want: “Achter elke stap zit een betekenis 
en ik analyseer voor elke danser afzonderlijk wat de beste manier is om die betekenis over 
te brengen.”

‘Dit móét doorgaan’ 
Afgelopen 3 juli was het precies negentig jaar geleden dat De Groene Tafel in het Parijse 
Théâtre des Champs-Élysées in première ging. “Ik hoop dat ik de honderdste verjaardag 
nog mag meemaken”, zegt Vondersaar, die inmiddels 71 is. De laatste jaren werkt ze bij de 
instudering van de choreografie samen met de Italiaanse balletmeester Claudio Schellino, 
wiens enorme toewijding ze ‘ontdekte’ toen ze De Groene Tafel bij het Saarländisches 
Staatstheater in Saarbrücken repeteerde. “Die samenwerking is niet alleen belangrijk 
omdat ik gezien mijn leeftijd niet meer alles kan voordoen, maar ook omdat de beschikbare 
repetitietijd wereldwijd steeds minder wordt. Toen ik met Anna Markard begon, rekenden 
we minimaal zes weken à in totaal honderd uur voor de instudering van De Groene Tafel. 
Nu mag je blij zijn als je vier weken krijgt om het werk te zetten.” 
Maar ook Schellino is met 60 jaar inmiddels op leeftijd, dus Vondersaar is alweer op zoek 
naar een nieuwe opvolger. “We hebben ons oog nu laten vallen op een jonge veertiger, die 
op het ogenblik in Portugal werkt. Want hoe dan ook: dit móét doorgaan, we móéten dit 
meesterwerk van de danskunst levend houden.”

Astrid van Leeuwen

De Groene Tafel werd in 1965 voor het eerst 
door Het Nationale Ballet gedanst en vormde 
een belangrijke aanwinst voor het repertoire. 
Meer weten over de rijke geschiedenis van 
ons gezelschap? Scan de code en laat je 
meevoeren door archiefbeelden en verhalen 
uit ruim 60 jaar Het Nationale Ballet.

Salome Leverashvili, Jeanette Vondersaar, Anna Tsygankova - De Groene Tafel (repetitie) Jeanette Vondersaar, Edo Wijnen, Artur Shesterikov, Rafael Valdez, Anna Tsygankova, Kira Hilli,  
Giovanni Princic, Jan Spunda, Martin ten Kortenaar, Salome Leverashvili - De Groene Tafel (repetitie)
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She finds it incredibly sad, but Kurt Jooss’ The Green Table is unfortunately 
still relevant, especially at the moment. According to Jeanette Vondersaar, it is 
therefore extremely important that Dutch National Ballet performs Jooss’ ‘anti-
war ballet’ right now, when a terrible war is raging in Europe. As a former principal 
dancer with Dutch National Ballet, she often performed the role of the partisan in 
the ballet. Later on, she assisted Jooss’ daughter, Anna Markard, in staging the 
work, and since Markard’s death in 2010, Vondersaar has been responsible for 
keeping this masterpiece ‘alive’.

Jeanette Vondersaar, born in Indianapolis, USA, was sixteen when she first saw The 
Green Table, as a ballet student in New York. “The ballet made a deep impression on  
me, particularly the role of Death, who takes the lives of civilians and soldiers in the piece. 
The power of his performance is almost terrifying, like an army tank advancing downstage. 
If someone had told me at the time that I’d be handing down the ballet to future genera-
tions at some point, I’d never have believed them.”
Vondersaar danced with Dutch National Ballet from 1976 to 1997, in the rank of principal 
dancer from 1977. She regularly danced the role of the partisan in The Green Table. 
“It’s a fantastic role, and it really suited my energy and temperament.” Once, she even 
worked with Kurt Jooss himself. “We idolised him. Not just for the discipline and precision 
demanded by his choreography, which gives meaning to each detail, but also for the fact 
that he dared to make such a strong statement between two world wars.” 
Most of the time, however, Vondersaar worked on the ballet with Anna Markard, the 
German choreographer’s eldest daughter.

Food for thought
When Dutch National Ballet filmed The Green Table for television in 1996, Markard  
gave her a choice: either she could dance the role of the partisan one more time or she 
could assist Markard with the staging. “It was difficult to choose, but eventually I decided 
on the latter. That decision proved to be a turning point for my future and the reason why 
I’ve been working since then on preserving this masterpiece, which is so important to 
dance history. Over the years, Anna also had other assistants, but unlike them I made  
The Green Table my top priority. For almost fifteen years, Anna and I staged the ballet and 
other works by Jooss throughout Europe, in Japan and in many cities in the United States. 
Anna was both my mentor and my friend.” 

‘A HUGE HONOUR,  
BUT ALSO A TREMENDOUS 

RESPONSIBILITY’ 
Interview with Jeanette Vondersaar

De Groene Tafel (1984)
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Over the years, Markard became more and more impressed by Vondersaar’s knowledge 
of The Green Table, and before her death in 2010 Vondersaar promised her to take on 
the task of perpetuating Markard’s father’s magnum opus. “It’s a huge honour, but also a 
tremendous responsibility. Because unfortunately we’re seeing again today the atrocities 
induced by war and conflict. The Green Table gives people plenty of food for thought. The 
fate of refugees, people who profit from war, the futility of violence: Jooss incorporated all 
of that into his ballet. So it’s my job to ensure the work is performed at the highest possible 
standard, because only then does it have the intended effect.”

Seeing, rather than looking
Ninety years after its premiere in Germany, when Nazism was on the rise, The Green Table 
is still affecting people, says Vondersaar. “Its universal and timeless message escapes no 
one.” She admits that from a technical point of view the ballet is probably dated. “Today’s 
audiences are used to seeing lots of pirouettes, big jumps and high extensions”, she says. 
“But it’s precisely the subdued nature of the work that makes it so impressive. In this case, 
less is more – and that demands ultimate control from the dancers.” 
She knows from experience that this control is difficult for the present generation of 
dancers. “The Green Table is all about inner expression. You’re conveying an important 
message, so every movement and every gesture is essential. If you reach your arm out to 
somebody, for example, that movement has to be charged with energy. You have to really 
express something with your arms, and convey something to people very sincerely and 
purely. That sort of detail demands tremendous focus from the dancers. You need to be 
aware not only of yourself and your dance partner, but of everything and everyone around 
you. You have to see, rather than look.” 
So at the start of the rehearsal process, she tells the dancers, “You’re going to have to be 
patient with me – and I with you.” This is because, “there’s a meaning behind each step, 
and I analyse the best way to convey that meaning for each dancer individually.”

‘This has to go on’
On 3 July 2022, it was exactly ninety years since the premiere of The Green Table at 
the Théâtre des Champs-Élysées, in Paris. “I hope I’m still around for the centenary”, 
says Vondersaar, who is now 71. In recent years, she has been staging the ballet in 
collaboration with the Italian ballet master Claudio Schellino, whose enormous dedication 
she ‘discovered’ when she rehearsed The Green Table with Saarländisches Staatstheater, 
in Saarbrücken. “This collaboration is important, not only because my age now prevents 
me demonstrating all the movements, but also because the available rehearsal time is 
being cut back all over the world. When I started out with Anna Markard, we could count 
on a total of a hundred hours over at least a six-week period for staging The Green Table. 
Nowadays, you’re happy if you get four weeks to set the work.” 
But with Schellino already at the age of 60, Vondersaar is once again looking for a new 
successor. “We’ve got our eye on a young person in their forties, who is working in 
Portugal at the moment. Because come what may, this has to go on. We absolutely have to 
keep this dance masterpiece alive.”

Astrid van Leeuwen

Linksboven: Erica Horwood, Jan Spunda, rechtsboven: Giorgi Potskhishvili, Davi Ramos, onder: Edo Wijnen,  
Artur Shesterikov, Rafael Valdez, Dinkai Bai, Anna Tsygankova, Kira Hilli, Giovanni Princic, Jan Spunda,  
Martin ten Kortenaar - De Groene Tafel (repetitie)



De Groene Tafel (1965)

The Green Table was danced for the first time 
by dancers of Dutch National Ballet in 1965, 
and it was an important addition to the reper-
toire. Would you like to know more about the 
company's rich history? Scan the code and get 
carried away by stories and archive footage 
from over 60 years of Dutch National Ballet.
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Het was geen geringe opdracht die de Duitse 
choreograaf Kurt Jooss (Wasseralfingen, 1901-
1979) zichzelf stelde bij het maken van zijn ballet-
ten. Van elke afzonderlijke emotie wilde hij de 
essentie in een specifieke beweging treffen, 
zodanig dat het de toeschouwer volstrekt duide-
lijk zou zijn wat de danser op dat moment voelde. 
Zelf vatte Jooss zijn stijl kernachtig samen met 
de term ‘essentialisme’. Vaak zette hij bewegin-
gen als voor een foto even ‘stil’, waardoor ze zich 
als het ware op het netvlies vast branden. Maar 
belangrijker misschien nog is de manier waarop 
Jooss – lang voordat begrippen als fusion en 
cross-over hun entree deden – twee dansstijlen 
met elkaar vermengde: de klassieke, abstracte 
ballettechniek enerzijds en de hyperexpressieve 
gestiek van de Duitse Ausdruckstanz anderzijds.

Jooss studeerde piano, zang en toneel aan het 
conservatorium in Stuttgart. Hier ontmoette hij 
choreograaf en danstheoreticus Rudolf von 
Laban, bij wie hij vanaf 1920 studeerde. Later 
werd hij danser en assistent in Labans gezel-
schap. Jooss’ eerste aanstelling als ‘bewegings-
regisseur’ kreeg hij bij het Stadttheater in 
Münster, waar hij met zijn collega’s Aino Siimola 
(zijn latere echtgenote), Sigurd Leeder, compo-
nist F.A. Cohen en ontwerper Hein Heckroth zijn 
eerste gezelschap Die Neue Tanzbühne vorm-
de. Samen met Leeder toerde Jooss rond met 
het programma Zwei Tänzer en beiden studeer-
den klassiek ballet in Parijs en Wenen.

KURT JOOSS 
Choreografie en librettist / Choreography and libretto

In 1927 verhuisde Jooss naar Essen waar hij 
medeoprichter was van de Folkwangschule (een 
academie voor podiumkunsten) en directeur van 
de dansafdeling. Hij hervormde zijn eigen gezel-
schap dat vervolgens huisgezelschap werd van 
het operahuis in Essen. Met zijn choreografie  
De Groene Tafel – tegenwoordig algemeen 
beschouwd als een van de hoogtepunten van de 
twintigste-eeuwse dansgeschiedenis – won hij in 
1932 de eerste prijs tijdens het Concours de Les 
Archives Internationales de la Danse de 
Paris. Kort daarop werd hij om politieke redenen 
gedwongen Duitsland te verlaten. Zijn hele dans-
gezelschap volgde hem naar Dartington Hall in 
Engeland, waar hij in 1934 de Jooss-Leeder 
School of Dance oprichtte. Met zijn tot Ballets 
Jooss omgedoopte groep maakte hij in de jaren 
daarna talloze internationale tournees. In 1949 
keerde Jooss als Brits staatsburger terug naar 
Duitsland om de Folkwangschule opnieuw op te 
bouwen en een nieuw dansgezelschap te forme-
ren. Een van zijn leerlingen uit die tijd was Pina 
Bausch, die later tot Duitslands meest befaamde 
choreografe uitgroeide. 

Tot zijn pensionering in 1968 werkte Jooss als 
directeur, choreograaf en docent. In de jaren zes-
tig gaf hij eindelijk gehoor aan de vele verzoeken 
van internationale gezelschappen om zijn werk te 
mogen uitvoeren. Bij de instudering liet hij zich 
bijstaan door zijn dochter Anna Markard, die 
deze taak na zijn dood overnam en tot 2010, 

toen zij zelf overleed, vervulde. Tegenwoordig 
wordt Jooss’ magnum opus, De Groene Tafel, 
wereldwijd ingestudeerd door Jeanette Von-
dersaar, voormalig soliste van Het Nationale 
Ballet.

When creating his ballets, the German choreog-
rapher Kurt Jooss (Wasseralfingen, 1901-1979) 
set himself no easy task. He wanted to capture 
the essence of each individual emotion in a spe-
cific movement, to make it absolutely clear to the 
audience what the dancer was feeling at that 
moment. Jooss summed up his style concisely 
as ‘essentialism’. He often ‘froze’ movements for 
a moment, like taking a photo, thus etching them 
onto the memory, as it were. But possibly even 
more important is the way Jooss blended two 
different dance styles: classical, abstract ballet 
technique and the hyperexpressive gestures of 
German Ausdruckstanz – long before concepts 
like ‘fusion’ and ‘cross-over’ came into being.

Jooss studied piano, singing and drama at the 
conservatoire in Stuttgart, where he met chore-
ographer and dance theorist Rudolf von Laban, 
with whom he studied from 1920. Later, he 
became a dancer and assistant with Laban’s 
company. Jooss received his first appointment 
as ‘movement director’ at the Stadttheater, in 
Münster, where he formed his first company,  
Die Neue Tanzbühne, along with colleagues Aino 
Siimola (who later became his wife) and Sigurd 
Leeder, composer F.A. Cohen and designer Hein 
Heckroth. Leeder and Jooss went on tour with 
the programme Zwei Tänzer and they both stud-
ied classical ballet in Paris and Vienna.

In 1927, Jooss moved to Essen, where he 
co-founded the Folkwangschule (a performing 
arts academy) and directed the dance depart-
ment. He reformed his own company, which then 
became the resident company of the opera 
house in Essen. His ballet The Green Table – 
nowadays generally regarded as one of the 

highlights of twentieth-century dance history – 
won first prize at the Concours de Les Archives 
Internationales de la Danse de Paris, in 1932. 
Shortly afterwards, he was forced to leave Ger-
many for political reasons. His whole dance com-
pany followed him to Dartington Hall in England, 
where he founded the Jooss-Leeder School of 
Dance in 1934. In the years that followed, he 
went on numerous international tours with his 
company, which was rechristened Ballets Jooss. 
In 1949, Jooss returned to Germany as a British 
citizen to rebuild the Folkwangschule and form a 
new dance company. One of his pupils during 
this period was Pina Bausch, who was later to 
become Germany’s most famous female 
choreographer.

Up to his retirement in 1968, Jooss worked as a 
director, choreographer and teacher. In the 
1960’s, he finally consented to the many 
requests from international companies to be 
allowed to perform his work. In the rehearsals, he 
was assisted by his daughter, Anna Markard, 
who took over the task after his death and carried 
on until her own death in 2010. Nowadays, 
Jooss’ magnum opus, The Green Table, is taught 
and rehearsed all over the world by Jeanette 
Vondersaar, former principal dancer with Dutch 
National Ballet.
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F.A. Cohen (1904-1967) was een Duitse 
componist, dirigent en regisseur. Hij groeide 
op in Bonn en studeerde aan de conservatoria 
van Leipzig en Cologne en aan de Universiteit 
van Bonn. Van 1924 tot 1933 was hij als 
operaregisseur, componist en dirigent 
verbonden aan de stadstheaters van Münster, 
Würzburg en Essen. In 1926 componeerde hij 
zijn eerste ballet: Tragödie, voor choreograaf Kurt 
Jooss. In totaal maakte hij tien balletten in nauwe 
samenwerking met Jooss. In 1933 ontvluchtte 
hij Duitsland als Joodse kunstenaar, en vestigde 
hij zich in Engeland met Balletts Jooss. Van 1932 
tot 1942 was hij muzikaal leider en pianist van 
dit gezelschap, dat hij tevens vergezelde op zijn 
tournees. Behalve composities voor de balletten 
van Jooss maakte Cohen diverse arrangementen 
voor ballet, met muziek van onder anderen 
Mozart, Purcell, Lanner en Strauss. 

Nadat Ballets Jooss in 1942 was opgeheven, 
hervatte Cohen zijn carrière als operaregisseur. 
In totaal regisseerde hij meer dan 33 producties, 
waaronder vele Amerikaanse premières – eerst 
als zelfstandig regisseur en vervolgens in dienst 
van het Juilliard Opera Theatre in New York. In 
1946 richtte hij hier tevens de Juilliard Opera 
Studio op. Cohen overleed in 1967 in New York. 

F.A. Cohen (1904-1967) was a German 
composer, conductor and director. He grew 
up in Bonn and studied at the conservatoires 

F.A. COHEN
Componist / Composer

of Leipzig and Cologne, and at the University 
of Bonn. He worked at the municipal theatres 
of Münster, Würzburg and Essen from 1924 
to 1933 as an opera director, composer and 
conductor. In 1926, he composed his first 
ballet: Tragödie, for choreographer Kurt 
Jooss. He created a total of ten ballets in close 
collaboration with Jooss. Being a Jewish artist, 
Cohen fled Germany in 1933, and joined Ballets 
Jooss in England. He was musical director 
and pianist with the company from 1932 until 
1942, accompanying them on their tours as 
well. Besides his compositions for the ballets of 
Jooss, Cohen also created several arrangements 
for ballet, of music by composers like Mozart, 
Purcell, Lanner and Strauss.

After Ballets Jooss was disbanded in 1942, 
Cohen resumed his career as an opera director. 
In total, he directed more than 33 productions, 
including many American premieres – first as an 
independent director and then in employment 
with the Juilliard Opera Theatre, in New York, 
where he founded the Juilliard Opera Studio, in 
1946. Cohen died in New York, in 1967.

De Duitse ontwerper Hein Heckroth (1901-1970) 
studeerde schilderkunst aan de Städel Schule in 
Frankfurt. In 1924 kwam hij als toneelontwerper 
in dienst van het Stadstheater van Münster, 
waar ook zijn samenwerking met choreograaf 
Kurt Jooss begon, die jaren zou voortduren. 
Vanaf 1927 vervulde hij dezelfde functie bij 
het Aalto Theater in Essen en gaf hij les aan de 
Folkwangschule. 

Heckroth verzorgde de decor-en 
kostuumontwerpen voor bijna alle producties 
van Kurt Jooss’ Ballets Jooss. In 1933 verliet 
hij Duitsland om met het gezelschap te werken 
tijdens tournees en in Engeland, waar Ballets 
Jooss zich gedurende enkele jaren vestigde. 
In Londen ontwierp hij bovendien diverse 
opera- en theaterproducties. Nadat hij tijdens 
de Tweede Wereldoorlog meer dan een jaar in 
gevangenschap doorbracht, verhuisde hij naar 
Londen en begon hij te ontwerpen voor films. 
Voor zijn bijdragen aan The Red Shoes (1948) 
en The Tales of Hoffman (1951) ontving hij in 
totaal drie Oscars. Heckroth overleed in 1970 in 
Amsterdam. 

The German designer Hein Heckroth (1901-
1970) studied painting at the Städel Schule in 
Frankfurt. In 1924 he became a stage designer 
for the municipal theatre of Münster, where 
his long collaboration with Kurt Jooss began. 
From 1927, he held the same position with the 

HEIN HECKROTH
Decor- en kostuumontwerper / Set and costume designer

Aalto Theater in Essen, and he taught at the 
Folkwangschule. 

Heckroth designed almost all productions 
of Kurt Jooss’ Ballett Jooss. In 1933, he left 
Germany to work with the company on tour and 
in England, which Ballets Jooss was based for 
several years. During this time, he also designed 
various opera and theatre productions in London. 
After spending more than a year interned during 
the Second World War, he moved to London 
and began to work extensively for films. For his 
contribution to The Red Shoes (1948) and The 
Tales of Hoffman (1951), he was awarded three 
Oscars. Heckroth died in Amsterdam, in 1970.
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Hermann Markard (1926-2021) werd 
geboren in Nierstein, Duitsland, en studeerde 
tekenen en schilderkunst aan verschillende 
kunstacademies in Europa. Hij maakte zijn 
debuut als toneelontwerper bij het Juilliard 
Opera Theatre in New York in 1960. In de twintig 
jaar hierna verzorgde hij licht-, kostuum- en 
decorontwerpen voor diverse opera-, dans- en 
toneelgezelschappen. 

In deze periode werkte hij bovendien samen 
met Kurt Jooss en zorgde hij voor een nieuw 
lichtontwerp en nieuwe maskers voor diens De 
Groene Tafel. Vanaf 1980 tot zijn dood in 2021 
hield Markard zich vrijwel uitsluitend bezig met 
schilderkunst. Zijn schilderijen wordt vooral in 
Europa tentoongesteld. 

Hermann Markard was getrouwd met danseres 
Anna Markard-Jooss, de oudste dochter van 
Kurt Jooss, die na haar vaders overlijden in 1979 
zijn nalatenschap beheerde. 

Hermann Markard (1926-2021) was born in 
Nierstein, Germany, and studied drawing and 
painting at various art academies in Europe. 
He made his debut as a stage designer at the 
Juilliard Opera Theatre in New York, in 1960. In 
the twenty years that followed, he worked as a 
lighting, costume and set designer for various 
opera, dance and theatre companies. 

HERMANN MARKARD
Lichtontwerp en maskers / Masks and lighting design

During these years he also worked with Kurt 
Jooss and redesigned the lighting and the masks 
Jooss’ The Green Table. From 1980, Markard 
concentrated almost exclusively on painting, 
until his death in 2021. His work is exhibited 
mainly in Europe. 

Hermann Markard was married to dancer Anna 
Markard-Jooss, Kurt Jooss’ Eldest daughter, 
who administered her father’s estate after his 
death in 1979. 

Anna Markard (1931-2010) werd geboren in 
Duitsland, als de oudste dochter van choreograaf 
Kurt Jooss. In 1933 emigreerde ze samen met 
haar familie naar Engeland, waar ze later haar 
dansopleiding begon aan de Jooss-Leeder 
School in Londen. Ze zette haar studie voort 
aan de Folkwangschule in Essen en studeerde 
vervolgens een aantal jaren klassiek ballet in 
Parijs, bij Nora Kiss. 

Vanaf 1971, na een carrière als danseres 
en dansdocent in de Verenigde Staten en 
Duitsland, werkte Markard nauw samen met 
haar vader Kurt Jooss. Ze werd verantwoordelijk 
voor de instudering en archivering van zijn 
choreografieën en werd zo de beheerder van Kurt 
Jooss’ artistieke erfenis. Ze produceerde zijn 
repertoire bij gezelschappen over de hele wereld, 
gaf lezingen, demonstraties en workshops, en 
legde zich toe op de samenstelling van het ‘Jooss 
Archief’. 

Anna Markard was getrouwd met kunstschilder 
en ontwerper Hermann Markard.

Anna Markard (1931-2010) was born 
in Germany, as the eldest daughter of 
choreographer Kurt Jooss. In 1933 she 
emigrated to England with her family, where she 
later studied dance at the Jooss-Leeder School 
in London. She went on to study at the 

ANNA MARKARD
Originele instudering (samen met Kurt Jooss en na diens overlijden) /  
Original staging (together with Kurt Jooss, taking over after his death)  

Folkwangschule in Essen and subsequently 
spent several years in Paris, studying classical 
ballet with Nora Kiss. 

From 1971, after her career as a dancer and as 
a dance teacher in both the United States and 
Germany, Markard collaborated closely with her 
father Kurt Jooss. She became responsible for 
the staging and archiving of his choreographers, 
and thus becamer the custodian of Kurt Jooss’ 
artistic estate. She produced his repertoire with 
companies all over the world, gave lectures, 
demonstrations and workshop, as well as 
devoting much time to the building of the Jooss 
Archive.

Anna Markard was married to painter and 
designer Hermann Markard. 
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Jeanette Vondersaar (1951) is balletmeester 
en -docent en is sinds de dood van Anna 
Markard in 2010 verantwoordelijk voor de 
supervisie en instudering van De Groene Tafel bij 
dansgezelschappen over de hele wereld. 
Vondersaar begon haar dansopleiding bij Jack 
Copeland aan Butler University en studeerde 
hierna aan The School of American Ballet en 
Harkness House for Ballet Arts. Ze danste als 
soliste bij de Harkness Youth Dancers, Harkness 
Ballet en Ballett Zürich, voor ze in 1976 als 
tweede soliste toetrad tot Het Nationale Ballet, 
waar ze in 1977 werd gepromoveerd tot eerste 
soliste. Gedurende haar 21-jarige carrière bij 
Het Nationale Ballet danste ze hoofdrollen in 
diverse klassieke avondvullende producties 
en solorollen in hedendaagse werken van 
toonaangevende choreografen als Rudi van 
Dantzig, Toer van Schayk en Hans van Manen. 
Voor haar prestaties als danseres werd ze 
bekroond met de Alexandra Radius Prijs en de 
Gouden Theaterdansprijs. In 1980, nog tijdens 
haar danscarrière, begon Vondersaar met haar 
werk als docent en repetitor. Sindsdien werkte 
ze voor diverse internationale gezelschappen 
en balletacademies in Europa, de Verenigde 
Staten en Azië. Van 1994 tot 1996 was ze tevens 
als balletmeester verbonden aan Het Nationale 
Ballet. 
Tegenwoordig vertolkt ze incidenteel karakter-
rollen in producties van Het Nationale Ballet.

JEANETTE VONDERSAAR
Instudering en supervisie / Staging and supervision

Jeanette Vondersaar (1951) is a ballet mistress 
and ballet teacher. Since the death of Anna 
Markard, in 2010, she has been responsible for 
the supervision and staging of The Green Table 
at dance companies all over the world.
Vondersaar started her dance training with 
Jack Copeland at Butler University and went on 
to train at The School of American Ballet and 
Harkness House for Ballet Arts. She danced 
as a soloist with the Harkness Youth Dancers, 
Harkness Ballet and Ballett Zürich, before joining 
Dutch National Ballet as a soloist, in 1976. In 
1977 she was promoted to principal dancer with 
the company. Throughout her career of 21 years 
with Dutch National Ballet, she danced main 
roles in various full-length classical productions 
and solo roles in contemporary works by leading 
choreographers such as Rudi van Dantzig, 
Toer van Schayk and Hans van Manen. For her 
achievements as a dancer, she was awarded the 
Alexandra Radius Prize  and the Golden Theatre 
Dance Prize. Vondersaar already started working 
as a teacher and rehearsal director in 1980, still 
during her dancing career. Since then, she has 
worked with various international companies and 
ballet academies in Europe, the United States 
and Asia. From 1994 to 1996, she also held the 
position of ballet mistress with Dutch National 
Ballet.
Nowadays, she makes occasional stage 
appearances in character roles, in productions 
by Dutch National Ballet.

Claudio Schellino (1962) studeerde aan de 
balletschool van het Teatro Nuovo Torino in  
zijn geboortestad Turijn, waarna hij toetrad  
tot Balletto Teatro di Torino. Vervolgens danste 
hij bij Company Danza Prospettiva en Nuovo 
Balletto di Roma. 
Na zijn danscarrière volgde hij van 1994 tot 
1996 een opleiding tot balletmeester bij het 
Teatro alla Scala in Milaan, waarna hij als 
balletmeester begon bij Balletto Teatro di 
Torino. In 1997 maakte hij de overstap naar het 
Staatstheater Braunschweig, onder leiding van 
Pierre Wyss en vier jaar later volgde hij Wyss naar 
het Badisches Staatstheater Karlsruhe, waar 
Schellino codirecteur en eerste balletmeester 
werd. In 2003 werkte hij voor Ballet de Zaragoza 
in Spanje, voordat hij in 2004 als balletmeester in 
dienst trad van het Saarländisches Staatstheater 
in Saarbrücken. In seizoen 2013/2014 vervulde 
hij hier tevens de rol van ad interim artistiek 
directeur. 
Schellino wordt regelmatig uitgenodigd 
als gastdocent of om als balletmeester 
choreografieën in te studeren. Zo werkte 
hij samen met Balletto di Toscana, Ballet 
Gulbenkian (Lissabon), Companhia Nacional 
de Bailado (Lissabon) en het Hessisches 
Staatstheater Wiesbaden.
Sinds 2012 ondersteunt Schellino Jeanette 
Vondersaar bij de instudering van De Groene 
Tafel en tegenwoordig is hij als co-instudeerder 
bij uitvoeringen van het ballet betrokken.

CLAUDIO SCHELLINO
Mede-instudeerder en repetitor / Co-stager and repetitor 

Claudio Schellino (1962) trained at the ballet 
school of the Teatro Nuovo Torino, in his 
hometown Turin, after which he joined Balletto 
Teatro di Torino. He then went on to dance with 
Company Danza Prospettiva and Nuovo Balletto 
di Roma.
After his dancing career, he trained as a ballet 
master with Teatro alla Scala in Milan, from 1994 
to 1996, following which he took up the position 
of ballet master with Balletto Teatro di Torino. In 
1997, he moved to Staatstheater Braunschweig, 
directed by Pierre Wyss. Four years later, he 
followed Wyss to Badisches Staatstheater 
Karlsruhe, where Schellino became co-director 
and first ballet master. In 2003, he worked for 
Ballet de Zaragoza, in Spain, before joining the 
Saarländisches Staatstheater in Saarbrücken 
as a ballet master in 2004, where he also took 
on the role of interim artistic director in the 
2013/2014 season.
Schellino is regularly invited as a guest teacher 
or to stage ballets as a ballet master. In this 
capacity, he has worked with Balletto di Toscana, 
Ballet Gulbenkian (Lisbon), Companhia Nacional 
de Bailado (Lisbon) and the Hessisches 
Staatstheater Wiesbaden.
Claudio Schellino began to assist Jeanette 
Vondersaar in 2012 and at present, he is co-
stager for productions of The Green Table at 
ballet companies all over the world.
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Freek Damen volgde zijn balletopleiding aan de 
Nationale Balletacademie in Amsterdam en trad 
in 2001 toe tot Het Nationale Ballet. Het seizoen 
daarop maakte hij de overstap naar Companhia 
Nacional de Bailado (het Nationale Ballet van 
Portugal) waar hij als coryphée diverse klassieke, 
moderne en eigentijdse balletten danste.

In 2018 nam Damen afscheid van het dans-
podium, en sindsdien is hij aan Companhia 
Nacional de Bailado verbonden als lid van de 
artistieke staf. In deze positie verzorgde hij de 
(her)instudering van balletten van choreografen 
als Hans van Manen (5 Tango’s en In The Future), 
Sasha Waltz (Impromptus), Akram Khan (iTMOi) 
en avondvullende balletklassiekers als 
Notenkraker (Mehmet Balkan), Don Quichot
(Alexandr Gorski), Alice in Wonderland (Howard 
Quintero) en La Sylphide (August Bournonville).

In 2020 kwam Damen voor het eerst in aanraking 
met De Groene Tafel, toen hij  Jeanette 
Vondersaar en Claudio Schellino assisteerde 
bij de instudering van het ballet bij Companhia 
Nacional de Bailado. Toen Vondersaar hem 
vervolgens vroeg of hij deel wilde uitmaken van 
haar team, greep hij dit aanbod onmiddellijk 
aan. Nu keert hij, na meer dan twintig jaar, als 
assistent-repetitor voor De Groene Tafel terug 
naar Het Nationale Ballet. 

Freek Damen trained as a ballet at dancer at the 
Dutch National Ballet Academy in Amsterdam, 
and joined Dutch National Ballet in 2001. In the 
season aft er that, he transferred to Companhia 

FREEK DAMEN
Assistent-repetitor / Assistant repetiteur

Nacional de Bailado (the National Ballet of 
Portugal), where he danced various classic, 
modern and contemporary ballets in the rank 
of coryphée. 

In 2018, he bid farewell to the dance stage, 
and he has been a member of the artistic 
staff  of Companhia Nacional de Bailado ever 
since. In this position, he (re)staged ballets 
by choreographers such as Hans van Manen 
(5 Tango’s and In The Future), Sasha Waltz 
(Impromptus), Akram Khan (iTMOi) and full-
length ballet classics such as Nutcracker
(Mehmet Balkan), Don Quixote (Alexander 
Gorsky), Alice in Wonderland (Howard Quintero) 
and La Sylphide (August Bournonville).

Damen’s fi rst experience with The Green 
Table was in 2020, when he assisted Jeanette 
Vondersaar and Claudio Schellino in staging the 
ballet at Comphania Nacional de Bailado. When 
Vondersaar then asked him if he wanted to be 
part of her team, he immediately accepted the 
off er. Now, aft er more than twenty years, he is 
returning to Dutch National Ballet, as assistant 
repetiteur for The Green Table.

De Russische pianiste Olga Khoziainova studeer-
de piano, muziekgeschiedenis en muziektheorie. 
Na haar afstuderen in 1982 werd ze als pianiste 
aangenomen bij het Nationale Theater in 
Moskou. Daarnaast werkte ze als concertmees-
ter en soliste bij de Moskouse Unie van Muziek-
ensembles. 

Khoziainova vervolgde haar carrière in 1993 
bij het Finse Nationale Ballet en was in de daar-
opvolgende jaren tevens gastpianiste bij het 
American Ballet Theatre en het Hamburg Ballett. 
In 1998 trad zij als eerste pianiste in dienst bij 
Het Nationale Ballet. Naast haar werk bij ballet-
gezelschappen treedt Khoziainova ook op als 
concertpianiste. 

The Russian pianist Olga Khoziainova studied 
piano, music history and music theory. Upon 
graduating in 1982, she joined the National The-
atre in Moscow as a pianist. At the same time, 
she worked as a soloist and concertmaster with 
the Moscow Union of Music Ensembles. 

Khoziainova continued her career with the Finn-
ish National Ballet in 1993 and subsequently also 
worked as a guest pianist with the American Bal-
let Theatre and with the Hamburg Ballet. In 1998, 
she joined Dutch National Ballet as first pianist. 
Besides her work with ballet companies, Khoziai-
nova also performances regularly as a concert 
pianist.

OLGA KHOZIAINOVA
Piano

Mikhail Murach (1958, Rusland) studeerde aan 
het Conservatorium van Moskou, onder leiding 
van Eugenie Lieberman en Vera Gornostayeva. 
Later vervolgde hij zijn opleiding in Parijs bij 
Vadim Sakharov. 

Murach is sinds 1989 verbonden aan Het 
Nationale Ballet, maar heeft ook daarbuiten 
hij carrière gemaakt. Zo trad hij op met diverse 
orkesten en gaf hij recitals in onder meer Duits-
land, Engeland, Finland, Oostenrijk, Italië, 
Joegoslavië, Griekenland, de Verenigde Staten, 
Canada en India. Bovendien begeleidde hij 
de violisten Vadim Repin, Ilya Grubert, Mark 
Lubotsky, Nikolai Madoyan en Maxim Vengerov 
in Het Concertgebouw in Amsterdam. 

Mikhail Murach (1958, Russia) trained at the 
Moscow Conservatory under Eugenie Lieberman 
and Vera Gornostayeva. He then went on to study 
in Paris with Vadim Sakharov. 

Murach has been with Dutch National Ballet 
since 1989, but has also had a successful career 
outside the company. He has performed with 
various orchestras and has given recitals in Ger-
many, England, Finland, Austria, Italy, Yugoslavia, 
Greece, the United States, Canada and India. He 
has also accompanied the violinists Vadim Repin, 
Ilya Grubert, Mark Lubotsky, Nikolai Madoyan 
and Maxim Vengerov, at the Concertgebouw in 
Amsterdam

MIKHAIL MURACH
Piano
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HET NATIONALE BALLET / DUTCH NATIONALE BALLET

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

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

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

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

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

Dutch National Ballet has a broad and varied 

repertoire featuring full-length classical ballets, 
re-interpretations of classics and thought-provo-
king works from the from the twentieth and twen-
ty-first centuries.

TED BRANDSEN
Artistiek directeur Het Nationale Ballet / Artistic director Dutch National Ballet

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

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

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

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

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

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

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

In October 2019, the Mayor of Amsterdam  
Femke Halsema presented artistic director  
Ted Brandsen with the Amsterdam Prize for Art, 
in the category ‘Proven Quality’, and in June 
2022 he was appointed Knight in the Order of  
the Dutch Lion.
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HET BALLETORKEST / DUTCH BALLET ORCHESTRA

Het Balletorkest beweegt de dans. Sinds de 
oprichting in 1965 is het orkest de trotse 
muzikale partner van Het Nationale Ballet en 
Nederlands Dans Theater. In iedere voorstelling 
is het orkest op zoek naar inspirerende synergie 
tussen muziek en dans, om zo een betoverende 
ervaring te bieden voor het publiek. Van 
traditionele balletten tot moderne dans, van 
muziekeducatie tot talentontwikkeling. Zo 
profileert Het Balletorkest – met Matthew Rowe 
als chef-dirigent – zich als hét orkest voor de 
dans in Nederland. Naast de voorstellingen met 
Het Nationale Ballet en Nederlands Dans Theater 
onderhoudt Het Balletorkest een lange traditie 
van innovatieve – en prijswinnende – 
familievoorstellingen. Zo werd Creatures, in 
samenwerking met ISH, bekroond met de 
internationale Young Audiences Music Award,  
en won de voorstelling Hans & Grietje, in 
samenwerking met Orkater, diverse Musical 
Awards. In deze producties spelen de musici uit 
het hoofd, zonder dirigent en in kostuums, zodat 
ze een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de 
voorstelling. In maart 2022 werd deze traditie 
voortgezet met de voorstelling Belle en het 
Beest. 

Dutch Ballet Orchestra’s mission is ‘to inspire 
movement in dance’. Since its inception in 1965, 

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

MATTHEW ROWE
Chef-dirigent Het Balletorkest / Chief conductor Dutch Ballet Orchestra

De Britse dirigent Matthew Rowe (1969) maakte 
in 2004 zijn debuut bij Het Nationale Ballet. 
Daarna keerde hij jaarlijks terug als gastdirigent, 
tot zijn benoeming tot muzikaal leider van het 
gezelschap en chef-dirigent van Het Balletorkest 
in 2013. Hij onderscheidt zich als dirigent door 
zijn kwaliteit en ervaring op het gebied van  
complexe samenwerkingsproducties. Hij is een 
uitzonderlijk veelzijdige dirigent met een breed 
repertoire, en wordt gerespecteerd en gewaar-
deerd om zijn passie, betrokkenheid en energie.
Bij Het Nationale Ballet dirigeerde hij een groot 
aantal producties, waaronder de wereldpremiè-
res van Shen Wei’s Sacre du Printemps, Ted 
Brandsens Mata Hari, David Dawsons Requiem 
en Annabelle Lopez Ochoa’s Frida. Rowe’s reper-
toire omvat voorts talrijke werken van Hans van 
Manen, George Balanchine en Krzysztof Pastor, 
naast avondvullende klassiekers als Het Zwanen-
meer en Romeo en Julia.
Rowe treedt ook vaak op met Nederlands Dans 
Theater, waar hij met een groot aantal choreo-
grafen samenwerkte, en is een regelmatig  
gastdirigent bij diverse internationale dans- 
gezelschappen, waaronder San Francisco Ballet, 
Stuttgarter Ballett, Birmingham Royal Ballet, het 
Fins Nationaal Ballet, het Pools Nationaal Ballet 
en het Koninklijk Deens Ballet.

British conductor Matthew Rowe (1969) made 
his debut with Dutch National Ballet in 2004, 
returning as a guest conductor every season 
until his appointment as Music Director of Dutch 
National Ballet and Principal Conductor of the 
Dutch Ballet Orchestra in 2013. He stands out in 
the conducting world for his skill and experience 
with complex collaborative productions. He is an 
exceptionally versatile conductor with a broad 
repertoire, and is respected and acknowledged 
for his passion, commitment and energy.
Notable productions with Dutch National Ballet 
have included the world premieres of Shen Wei’s 
Sacre du Printemps, Ted Brandsen’s Mata Hari, 
David Dawson’s Requiem and Anabelle Lopez 
Ochoa’s Frida. Rowe’s repertoire also includes 
numerous works by Hans van Manen, George 
Balanchine and Krzysztof Pastor, alongside clas-
sics such as Swan Lake and Romeo and Juliet. 
Matthew Rowe also frequently appears with Ned-
erlands Dans Theater, and is a regular guest con-
ductor with many international dance companies 
including San Francisco Ballet, Stuttgart Ballet. 
Birmingham Royal Ballet, Finnish National Ballet, 
Polish National Ballet and The Royal Danish 
Ballet.
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CAPPELLA AMSTERDAM

In de afgelopen vijftig jaar is Cappella 
Amsterdam uitgegroeid tot één van de 
bekendste Nederlandse kamerkoren. De  
klank van Cappella Amsterdam betovert en 
verwondert, en klinkt altijd als één instrument. 
Deze klank heeft Cappella Amsterdam hoge 
waarderingen opgeleverd in de vorm van prijzen 
en lovende kritieken voor haar producties. 
Cappella Amsterdam wil het koorrepertoire in 
alle rijkdom laten horen. Daarom voert zij alle 
koorwerken uit - van vroeg Middeleeuws tot nu 
- met de klank die zo uniek is voor Cappella 
Amsterdam en áltijd met volle overgave. Zo 
houdt Cappella Amsterdam de rijke koorcanon 
levend, oprecht, dichtbij en toegankelijk. 

In the last fifty years, Cappella Amsterdam has 
become one of the best-known chamber choirs 
in the Netherlands. Cappella Amsterdam’s sound 
enchants and amazes and always sounds like 
one single instrument. This sound has earned 
Cappella Amsterdam high honours, in the form 
of prizes and rave reviews for its productions. 
Cappella Amsterdam aims to share the choral 
repertoire in all its richness. That is why they the 
chorus performs all its works – from early 
medieval to contemporary – with the sound that 
is so unique to Cappella Amsterdam, and always 
with total dedication. In this way, Cappella 

Amsterdam keeps he rich choral canon alive, 
sincere, close and accessible.
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TABLEAU DE LA TROUPE

EERSTE SOLISTEN / PRINCIPAL DANCERS

Jessica Xuan

Qian Liu Anna OlMaia Makhateli Anna TsygankovaRiho Sakamoto

Young Gyu ChoiConstantine 
Allen

Jakob Feyferlik Vito Mazzeo

James Stout Semyon Velichko

Artur Shesterikov 

Olga Smirnova

GRAND SUJETS

Erica Horwood Milena Sidorova 

Jan SpundaGiorgi 
Potskhishvili

Elisabeth Tonev Joseph 
Massarelli

Daniel Robert 
Silva

Cloë Réveillon

TWEEDE SOLISTEN / SOLOISTS

Martin ten 
Kortenaar

Sho YamadaJared Wright

Edo WijnenTimothy van 
Poucke

Yuanyuan Zhang

Salome 
Leverashvili

Floor Eimers

Nina Tonoli

Maria ChugaiNaira Agvanean Jingjing Mao

Victor Caixeta

Suzanna Kaic

Daniel Montero 
Real

Connie Vowles

Sem Sjouke 
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CORPS DE BALLET

Alexandria MarxBeatriz Kuperus Inés MarroquínLiza Gorbachova Emma Mardegan

Sander Baaij Leo HeplerDingkai Bai

Pascal Johnson Manu Kumar

Bela Erlandson

Antonina 
Tchirpanlieva

Clara SuperfineSandra Quintyn Yvonne 
Slingerland

Laura Rosillo

CORYPHÉES

Wendeline 
Wijkstra

Nathan Brhane

Nancy Burer Kira Hilli Luiza Bertho

Rémy Catalan

Khayla 
Fitzpatrick

Hannah de Klein

Davi Ramos Conor Walmsley

Giovanni Princic Fabio Rinieri Dustin True Rafael Valdez

ÉLÈVES

Lauren Hunter Catarina PiresKatherine 
Bamford

Mila Caviglia

Arianna Maldini

Lore Zonderman

Sandra QuintynSebia Plantefève-
Castryck

Claire Tjoe-Fat

Koyo Yamamoto

Isaac Mueller Guillermo 
Torrijos



8786

JUNIOR COMPANY

TWEEDEJAARS / SECOND YEAR

EERSTEJAARS / FIRST YEAR

Victoria 
Glazunova

Nicola Jones Polina 
Loshchylina

Liliy Carbone Louisella VogtKate Myklukha

Sven de Wilde

Poppi Eccleston

Luca Abdel-Nour

Robin Park

Gabriel Rajah

Bo-Ann ZehlSkya Powney Carolina 
Ribaldone

Artistiek  
directeur  
Ted Brandsen

Algemeen  
directeur
Stijn Schoonderwoerd

Vaste 
choreograaf
Hans van Manen

Associate artist
David Dawson

Pianist
Mikhail Murach

Pianist
Viktoriya 
Ryapolova

Balletmeester
Judy Maelor 
Thomas

Balletmeester
Charlotte 
Chapellier

Balletmeester
Guillaume 
Graffin

Balletmeester
Alan Land

Balletmeester 
Junior Company 
Caroline Sayo Iura

Choreologist 
en repetitor
Sandrine Leroy

DIRECTIE EN ARTISTIEKE STAF

Gastdocenten  
Aymeric Mosselmans, David Makhateli, Christiano Stefanou,  
Olga Evreinoff, Julia Bocca, Jean-Guillaume Bart, Ugo Ranieri,  
Rafaella Renzi, Felipe Diaz, Michele Jimenez, Grigori Tchitcherine,  
Dario Elia 

Pianist
Paul Lewis

Pianist
Elena Kim

Eerste pianist
Olga Khoziainova

Pianist
Ryoko Kondo

Senior 
balletdocent
Rinat Gizatulin

Balletmeester 
Larissa Lezhnina

Adjunct-artis-
tiek directeur
Rachel Beaujean

Artistiek coör-
dinator Junior 
Company 
Ernst Meisner

Muzikaal leider
Matthew Rowe

Young Creative 
Associate
Sedrig Verwoert

Young Creative 
Associate
Milena Sidorova

Young Creative  
Associate
Wubkje 
Kuindersma

Soshi Suzuki

Francesco  
Venturi

Balletmeester
Jozef Varga



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

STICHTING NATIONALE OPERA & BALLET FONDS
IBAN NL20 ABNA 0540179523 o.v.v. NO&B helpt vluchtelingen
Kijk op www.operaballet.nl/helptvluchtelingen of neem contact 
op met Ide Mens via 06 4206 3865 / steun@operaballet.nl

NATIONALE OPERA & BALLET 
HELPT GEVLUCHTE ARTIESTEN

WE HEBBEN UW STEUN NODIG!

Scan deze QR-code 
en doneer direct!

Victoria Glazunova Kate Myklukha Polina Loshchylina

Maksym Nazarenko

Scan deze QR-code 
en doneer direct!

Meer informatie:
- operaballet.nl/steunballet
- balletvrienden@operaballet.nl
- 020 551 8218

EEN REPETITIE 
BIJWONEN?

Word Vriend van Het Nationale Ballet 
en kijk achter de schermen!
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