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Concept, regie, decor en kostuums
Concept, stage direction, set and  
costume design
Steef de Jong
Libretto | Libretto
Paulien Cornelisse
Muzikale leiding | Musical direction
Aldert Vermeulen
Co-regie | Co-direction 
Maria Lamont
Licht | Light
Cor van den Brink
Dramaturgie | Dramaturgy 
Laura Roling
Arrangementen | Arrangements 
Marijn van Prooijen
Team Groots en Meeslepend 
Ina Veen, Stephan Nelissen, Willy Veen

De verzinner/Lady Kant/Venus 
Steef de Jong
Koningin 
Raoul Steffani
Prinses Galathea 
Elenora Hu*
Minister van Financiën 
Marc Pantus
Graaf Lothar 
Laetitia Gerards
Koning Pygmalion/ 
Heggenschaarhuzaar  
Frederik Bergman 
Sir Taki/Heggenschaarhuzaar 
Femke Hulsman 
Prins Nicola/Heggenschaarhuzaar 
Ian Castro*

Heggenschaarhuzaren (bewegers  
movers)
Liah Frank, Manon Wittebol, Geert Sweep, 
Evelien Emmens
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stage hands) 
Nico Iping, Zeth Pattinama, Isabel Voorbij, 
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* De Nationale Opera Studio  
Dutch National Opera Studio

Nationaal Jeugdorkest 

Nieuwe creatie | New creation

Steef de Jong

Voorstellingen | Performances
20*, 26, 27** november 
28* en 30* december 
20.00/*13.30/**13.30 en 20.00 uur
20*, 26, 27** November 
28* and 30* December
8.00 p.m./*1.30 p.m./**1.30 and 8.00 p.m.
Schoolvoorstellingen | School matinees
9 & 13 december 13.00 uur 
9 & 13 December 1.00 p.m.
Locatie | Location
Nationale Opera & Ballet 
Dutch National Opera & Ballet
Duur | Duration
1 uur en 40 minuten, geen pauze
1 hour and 40 minutes, no interval

De voorstelling wordt voornamelijk in het 
Nederlands gezongen.
Nederlandse boventitels op basis van  
de tekst van Paulien Cornelisse.
Engelse boventitels vertaald door  
Jonathan Reeder.
The performance is mainly sung in Dutch.
Dutch surtitles based on the text by 
Paulien Cornelisse.
English surtitles translated by  
Jonathan Reeder.

OPERETTA LAND

Diverse componisten | Various composers
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STEEF DE JONG
Theatermaker, vormgever, performer en 
operette-aficionado Steef de Jong oogst al 
jaren veel succes met zijn voorstellingen 
waarin hij met ingenieus geconstrueerde 
kartonnen decors de verbeelding van de 
toeschouwers prikkelt. Van een kleine tent 
op reizend theaterfestival de Parade tot een 
grootse show in de Rotterdamse Oude 
Luxor, Steef neemt zijn publiek steeds op 
onweerstaanbare wijze mee in een wereld 
van fantasie, operette en plezier. Bij De 
Nationale Opera debuteert hij op zijn groot-
ste podium tot nu toe.

▶  Lees het interview met Steef de Jong 
op p. 15

PAULIEN CORNELISSE
In Operetta Land wordt overwegend Neder-
lands gesproken en gezongen. Voor de her-
taling van de gezongen teksten en de uit-
werking van de dialogen riep Steef de Jong 
de hulp in van Paulien Cornelisse. Deze 
Nederlandse schrijver, cabaretier, colum-
nist en presentator beschikt over een haar-
scherp taalgevoel en een humorvolle en 
verwonderde kijk op de wereld. Ze is onder 
meer bekend van de boeken Taal is zeg 
maar echt mijn ding, En dan nog iets, De 
verwarde cavia en Taal voor de leuk, de 
documentaireserie Tokidoki (over Japan) en 
de podcastserie Echt Gebeurd (met Micha 
Wertheim).

▶  Lees het interview met Paulien  
Cornelisse op p. 19

 IN HET KORT

OPERETTE
Waar er tot enkele decennia geleden nog 
volop operetteverenigingen in Nederland 
waren, lijkt het genre in een neergaande 
spiraal van onbekend en onbemind te zijn 
beland. Daarom bestaat Operetta Land uit 
een bloemlezing van verschillende operet-
te-tradities: van de satirische Franse ope-
rette van Offenbach tot de Weense walsro-
mantiek van onder meer Johann Strauss. 

▶  Lees meer over de geschiedenis van 
operette op p. 29

WALSEN EN MARSEN
In de orkestbak neemt het Nationaal Jeug-
dorkest plaats, dat bestaat uit muzikaal 
toptalent tussen de 18 en 26 jaar. Dirigent 
Aldert Vermeulen heeft de leiding over deze 
enthousiaste groep musici, en werkt met ze 
aan het perfectioneren van de verschillende 
wals- en marsritmes die zo karakteristiek 
zijn voor het genre. 

▶  Lees het interview met Aldert  
Vermeulen op p. 24

DE ZANGERS 
Op het podium staan veel jonge Neder-
landse zangers, waaronder Frederik Berg-
man, Laetitia Gerards en Raoul Steffani. 
Ook is de De Nationale Opera Studio, het 
talentontwikkelingsprogramma van De 
Nationale Opera, goed vertegenwoordigd: 
naast Elenora Hu (winnares van het tv-pro-
gramma ARIA) maakt ook de Amerikaanse 
tenor Ian Castro zijn opwachting in Ope-
retta Land.

▶  Maak kennis met de zangers en hun 
personages op p. 37

Laetitia Gerards en Raoul Steffani
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HET VERHAAL

Ga mee naar Operetta Land, een verzonnen 
land dat alleen bestaat in de fantasie van de 
Verzinner. In Operetta Land woont een 
koningin met haar geadopteerde dochter 
prinses Galathea. Ooit was Galathea een 
standbeeld in het paleis van Pygmalion, de 
kwaadaardige koning van buurland Opera-
nië. Toen de godin Venus haar in een mens 
veranderde, ontvluchtte ze de grijpgrage 
handen van Pygmalion en vond een veilig 
heenkomen in Operetta Land. De koningin 
probeert Galathea warm te maken voor een 
huwelijk met een rijke prins, maar Galathea 
wil absoluut niet trouwen. 

De koningin wil niets liever dan een bal 
organiseren, maar de staatskas is leeg en 
het personeel staakt. Hofdame Lady Kant 
heeft een idee: ze laat de komst van de rijke 
prins Nicola aankondigen, een ideale huwe-
lijkskandidaat voor prinses Galathea. Eén 
probleem: prins Nicola bestaat niet. Of wel? 
Graaf Lothar besluit zich als Nicola te verk-
leden om zo het hart van Galathea te ver-
overen. Ook koning Pygmalion verkleedt 
zich als Nicola. En dan meldt, geheel onver-
wacht, alsnog de échte prins Nicola zich. 
De problemen stapelen zich op. Maar: in 
Operetta Land komt het altijd goed. Toch?

Scène uit Operetta Land | Scene from Operetta Land
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DE MUZIEK VAN  
OPERETTA LAND

VERZINNEN VIND IK FIJN
‘A wandering minstrel’
The Mikado (  1885)
 William S. Gilbert & Arthur Sullivan

IK BEN DE KONINGIN-REGENT
‘Ich bin im Land der Herr Regent’ 
Der liebe Augustin (1912)
Leo Fall 

DIT IS MIJN HART
‘Ich schenk’ mein Herz’
Die Dubarry (1879) 
Carl Millöcker 

WAAR BEN JIJ KLEINE VRIEND
‘J’ai perdu mon ami’ 
L’île de Tulipatan (1868)
Jacques Offenbach

WIJ EISEN ONS SALARIS
‘Wir wollen uns’re Gage’
Der liebe Augustin (1912)
Leo Fall

VRAAG NIET ‘WAT’, ‘WAAROM’ EN 
‘HOE DAN’ 
‘Never mind the why and wherefore’ 
H.M.S. Pinafore (1878)
William S. Gilbert & Arthur Sullivan

VOUS QUI FAITES L’ENDORMIE*
Faust (1859)
Charles Gounod 
* Geen operette (gezongen door Koning 
Pygmalion uit Operanië)

IK EN MIJN HEGGENSCHAAR
‘Ich bin der Prodekan’ 
Der Vogelhändler (1891)
Carl Zeller

HOERA, HOERA, STRAKS HEBBEN WE 
WEER GELD
‘Heut’ Nacht, nach Acht’ 
Der liebe Augustin (1912)
Leo Fall

DONKERRODE ROZEN
‘Dunkelrote Rosen’ 
Gasparone (1884)
Carl Millöcker

MIJN BESTE GRAAF, WE GAAN NU 
NAAR HET BAL TOE
‘Le conquérant dit à la jeune indienne’ 
La Périchole (1868)
Jacques Offenbach

LASS DIR ZEIT
Der liebe Augustin (1912)
Leo Fall 

WELEDELE DAMES EN HEREN
‘Verehrteste Damen und Herren’ 
Die lustige Witwe (1905)
Franz Lehár

EEN OESTER MISSCHIEN? 
‘Die Austern wie fein!’ 
Das Spitzentuch der Königin (1880)
Johann Strauss II

WELCH TIEFES RÄTSEL IST DIE LIEBE ... 
DU BIST MEINE SONNE
Giuditta (1934) 
Franz Lehár

LEVE DE PRINS
Finale tweede akte: ‘Heil unser’m Land, 
dem König Heil’
Das Spitzentuch der Königin (1880)
Johann Strauss II

LE VEAU D’OR*
Faust (1859)
Charles Gounod 
* Geen operette (gezongen door Koning 
Pygmalion uit Operanië) 

LIEF, KOM EENS HIER
Vervolg finale tweede akte
Das Spitzentuch der Königin (1880)
Johann Strauss II

Luister de muziek van de voorstelling 
(in de oorspronkelijke taal) terug via 
Spotify:



Repetitie voor Operetta Land | Rehearsal for Operetta Land
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DE VERBEELDING ALS 
TEGENKRACHT
Interview met Steef de Jong

De wereld waarin we leven draagt veel schoonheid in zich, maar ook veel ellende. 
Met fantasie en verbeelding (en operette) kunnen we de wereld een beetje mooier 
maken, volgens Steef de Jong.

Steef de Jong is veel: theatermaker, beeldend kunstenaar, zanger, acteur – maar bovenal 
een gepassioneerd ambassadeur voor operette. De kunstvorm heeft volgens Steef te kam-
pen met een fiks imagoprobleem. Het genre wordt vaak gezien als suf en stoffig, waardoor 
veel mensen zich er niet meer mee bezighouden. Toch zit hier juist ook een voordeel aan, 
vertelt Steef: “Het mooie aan die vergetelheid is dat je operette ook weer opnieuw kan ont-
dekken. Het genre wordt gekenmerkt door de knipoog, de kwinkslag, spot en zelfspot – en 
ook heel veel plezier. Dat is men alleen een beetje vergeten, en daardoor óók hoe mooi die 
muziek eigenlijk is.”

Met zijn voorstellingen zet Steef operette op het toneel op een manier die volledig eigen en 
herkenbaar is. Vaak zijn dit eenmansoperettes, waarin hij in zijn eentje een hele schare aan 
personages opvoert, omgeven door kartonnen decors en kostuums die door hemzelf zijn 
ontworpen en gemaakt. Zijn ontwerpen hebben veel weg van pop-upboeken: complete 
tafels met bloemenvazen worden uit de muur getrokken, standbeelden veranderen met het 
omslaan van karton in levende mensen, tweedimensionale personages worden voor je 
ogen driedimensionaal. “Wat er allemaal kan met papier en karton vind ik zelf nog steeds 
iets wonderbaarlijks.”

Plukken uit operettes 
Operetta Land is Steefs debuut bij De Nationale Opera. “Dit podium biedt zo ontzettend 
veel mogelijkheden, dat het voor mij de ideale plek was om een volledig eigen wereld te 
verzinnen. Die heb ik Operetta Land genoemd, met een knipoog naar platen met titels als 
‘Marco Bakker in Operetteland’ en ‘Im Land der Operette’. De volgende stap was om te 
bedenken wie er dan in dat land wonen. Een aantal personages heb ik zelf bedacht, een 

Steef de Jong in zijn atelier | Steef de Jong in his workshop
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momenten waarop ik iets zag dat eigenlijk niet voor mij gemaakt was, maar dat ik ook 
mocht zien. Je gaat niet met je ouders naar een museum om schilderijen te zien die  
speciaal voor kinderen gemaakt zijn. Dat zijn gewoon schilderijen.” Bovendien hebben  
kinderen volgens Steef ook een ander soort wijsheid in zich, waardoor ze veel opener 
tegenover dingen staan dan volwassenen. “Ik denk dat een kind het veel makkelijker 
accepteert als je zegt: en nu wordt dit een paleis.”

Toekomstdroom 
Op de vraag wat zijn grote toekomstdroom is, antwoordt Steef zonder aarzelen: “Dat is 
heel moeilijk, want dit wás mijn droom. Om op zo’n toneel, met zulke mensen en zoveel 
mogelijkheden zoiets te kunnen maken. Ik ben die nu al zo aan het verwezenlijken dat ik 
straks echt goed moet gaan bedenken wat mijn volgende droom wordt. Of ik ga hierna 
gewoon een winkeltje beginnen!”

Tekst: Ewout Ganzevoort

aantal heb ik rechtstreeks uit verschillende operettes geplukt.” De gebeurtenissen in Ope-
retta Land zijn ook geïnspireerd door typische ‘operetteproblemen’, zoals onbeantwoorde 
liefdes en gedaanteverwisselingen. “Der liebe Augustin van Leo Fall, waaruit ik een aantal 
muzikale nummers heb gehaald, speelt zich bijvoorbeeld af in een failliet land waar het 
leger in staking is. Die situatie heb ik overgeheveld naar Operetta Land: de koningin wil 
een bal, maar de staatskas is leeg en de heggenschaarhuzaren, die het land aan kant moe-
ten maken, hebben het werk neergelegd. Economische zorgen zijn natuurlijk in het echte 
leven een groot probleem, maar in Operetta Land maken we er iets vrolijks en lolligs van. 
Dat is het mooie van operette: de kunstvorm kan heel veel lucht en humor brengen.”

Vanuit een muzikale selectie, afkomstig uit operettes van Johann Strauss II, Gilbert and 
Sullivan, Carl Millöcker en vele anderen, is Steef een verloop gaan opbouwen. “Dat was 
een flinke puzzel, want het moet natuurlijk allemaal precies goed passen. Je hoort in Ope-
retta Land dan ook, naast een aantal operetteknallers, veel muziek die minder bekend is. 
Vrolijkheid en opgewektheid wordt daarbij afgewisseld met een aantal nummers waar het 
sentiment vanaf spat.” Want sentiment, daar is Steef niet bang voor. “Mensen vinden ope-
rette snel over de top of kitsch. Maar wat is er nou kitsch aan twee mensen die écht ver-
liefd worden? Ik vind dat eigenlijk echter dan echt.”

Groots en meeslepend 
Het is geen toeval dat het eigen theatergezelschap van Steef de Jong, dat hij samen met 
Ina Veen oprichtte, Groots en Meeslepend heet. Die woorden belichamen wat theater voor 
hem moet zijn: “Ik wil dat het iets is dat je intens beleeft, dat je zo opgaat in het verhaal dat 
je af en toe openlijk zucht of naar adem snakt. Die decors van karton dragen daaraan bij: 
met het openvouwen creëer je steeds weer een heel nieuw verrassingseffect.”

Juist in de handgemaakte, kartonnen decors en kostuums die kenmerkend voor Steef zijn 
geworden schuilt voor hem de kracht van de verbeelding. “Ik zou willen dat mensen in het 
publiek – kinderen én volwassenen – straks denken: ik ga ook een kasteel maken van een 
kartonnen doos. Je kunt namelijk met heel simpele middelen al een fantasiewereld in 
elkaar knutselen. Voor mij is dat een tegenkracht tegen alle ellende in de wereld. Er wordt 
al zoveel stukgemaakt. Laten we daarom iets máken. En het hoeft helemaal niet mooi of 
perfect te zijn. Uiteindelijk gaat het erom dat je in die zelfgemaakte wereld – op het toneel 
of daarbuiten – even kunt ontsnappen aan de werkelijkheid.” Dat geldt ook voor Operetta 
Land: “Een bezoek aan de voorstelling moet een uitstapje met veel vreugde zijn, een 
tegengif tegen cynisme en somberheid.”

Familievoorstelling 
Hoewel Operetta Land een familievoorstelling is, maakt Steef deze niet doelbewust met 
kinderen in het achterhoofd. “De dingen die ik maak hebben wel vaak een soort kinderlijke 
of verwonderde blik, maar ik maak nooit iets bewust voor kinderen of volwassenen. Het is 
voor mij eerder een gegeven dat kinderen ook komen. Het is wat mij betreft ook niet nodig 
om kinderen alleen maar in aanraking te laten komen met cultuur die speciaal voor hen 
gemaakt is. De culturele ervaringen die ik juist heb onthouden uit mijn jeugd waren 

Decorschets voor Operetta Land | Set design for Operetta Land
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Ze is bekend om haar boeken en columns over taal, haar roman De verwarde 
cavia, haar cabaretvoorstellingen en haar televisiewerk. Met Operetta Land 
schreef ze haar eerste libretto. ‘Waar ik niet op had gerekend is dat operette-
muziek ont-zet-tend in je hoofd blijft zitten.’

Je werd door Steef gevraagd om de tekst voor Operetta Land te schrijven. Wat 
was voor jou de reden om ‘ja’ te zeggen?
Steef belde mij op en vertelde dat hij gevraagd was om een familie-operette te maken voor 
De Nationale Opera. Hij had wel een verhaal verzonnen, maar hij wilde het zelf niet schrij-
ven. Nu heb ik wel ervaring met dialogen schrijven, en was ik wel geïnteresseerd. Maar... ik 
had geen tijd, omdat ik zelf aan het touren ben met mijn voorstelling Aanstalten. Toch ging 
ik een keertje met Steef om de tafel zitten, en het verhaal ging zo leven bij mij, dat ik aan 
het einde van dat gesprek dacht: dan maak je maar tijd. En zo geschiedde.
 
Je staat bekend om je grote gevoel voor taal en je hebt een roman geschreven 
over een cavia die op een kantoor werkt - een nogal absurde situatie. Hoe zien we 
die achtergrond terug in de tekst voor Operetta Land?
De gesproken teksten, tussen de liedjes in, zijn geschreven in alledaagse taal. De prinses, 
Galathea, zegt bijvoorbeeld tegen de koningin: ‘Mam, serieus?’ Dat is een tekst die ik in 
mijn eigen dagelijks leven erg vaak hoor. Ik vind het dus leuk als je een gesprek zou kunnen 
herkennen uit je eigen leven, al gaat het in Operetta Land dan ineens over stakende heg-
genschaarhuzaren. Alledaags en absurd passen wat mij betreft perfect bij elkaar.
Ook houd ik ervan om te schrijven over mensen die met elkaar opgescheept zitten. Dat 
was in mijn boek De verwarde cavia een kantoorsituatie. Operetta Land speelt zich af aan 
het hof, eigenlijk ook een soort kantoor, vol met misverstanden en kwesties als ‘wie is hier 
de baas?’ en ‘wat wil het heersende gezag van mij?’
 

‘ALLEDAAGS EN ABSURD’ 
Paulien Cornelisse over de teksten van Operetta Land
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Ballet, en verder vind ik het sowieso verfrissend als prinsessen eens zeggen waar het op 
staat. Ook vond ik het leuk om Steef een kus-scène te geven. Meestal staat hij in zijn een-
tje op het podium, maar nu is er een mooie prins bij. Nou, dan moet er ook een kus komen, 
vind ik.
 
Welk personage heeft je hart gestolen, en waarom?
Oei... moet ik kiezen? Ik houd erg van Graaf Lothar, de gevoelige raadsheer van de konin-
gin van Operetta Land. Hij is erg huilerig en paniekerig, en dat neemt me wel voor hem in.
Ook een favoriet van mij is Sir Taki, de vogel van Graaf Lothar, die wordt omgetoverd in een 
mens. Juist omdat Sir Taki niet echt bij de mensen hoort, kan hij met ironische distantie 
kijken naar al het aardse gedoe. Ik begrijp ook wel dat hij uiteindelijk weer vogel wil 
worden.
 
Wat hoop je dat mensen uit deze voorstelling halen?
Ik hoop dat mensen naar huis gaan en meteen iets gaan knutselen, of zingen, of schrijven. 
Dat hun creativiteit wordt aangezet. En ik hoop natuurlijk ook dat mensen die het mis-
schien moeilijk hebben, zich eventjes wat beter voelen. Operetta Land is feel good. Steef 
heeft eens tegen mij gezegd: ik geloof dat er in vrolijkheid evenveel gelaagdheid en diep-
gang zit als in verdriet. Dat vind ik een mooie gedachte, en daarom bevat het slotlied ook 
de tekst: ‘licht, lucht en vreugde hebben óók eeuwigheid’. Laat de mensen dat maar mee 
naar huis nemen.

Tekst: Laura Roling
 

Wat zijn je ervaringen met opera en operette?
Het voelt inmiddels als vloeken in de kerk, maar ik ben eigenlijk meer een opera-mens. Ik 
heb veel meer opera’s gezien dan operettes. Maar ik ben natuurlijk ook cabaretier, dus ik 
vind het ook wel belangrijk dat mensen kunnen lachen. Dus in die zin vind ik dat ik weer 
wel bij de operette hoor. Concreet kende ik operette vooral van de film Theo en Thea en de 
ontmaskering van het tenenkaasimperium, waarin Marco Bakker ‘Zwei Herzen im Dreivier-
teltakt’ zingt. Bijzonder memorabel natuurlijk, maar pas door Steefs eerdere voorstellin-
gen, die ik allemaal gezien heb, ben ik de poëzie in de operette gaan zien. 
 
Je hebt ook de gezongen teksten geschreven. Hoe heb je dit gedaan? Wat waren 
de uitdagingen?
Het was moeilijk, maar vooral heel erg leuk om te doen. Vooral de teksten van Gilbert & 
Sullivan zijn supersnel, en je moet steeds in de gaten houden waar de uithalen zitten, zodat 
die ook in het Nederlands op een logisch moment zitten. Waar ik niet op had gerekend was 
dat operettemuziek ont-zet-tend in je hoofd blijft zitten. Ik moest er op een bepaald 
moment echt voor waken dat ik na het avondeten niet meer doorwerkte aan Operetta 
Land, want dan wist ik dat die muziek de hele nacht door zou blijven zingen in mijn hoofd. 
Dat is de duistere kant van operette.
 
Operetta Land is een familievoorstelling. Hoe schrijf je een tekst die interessant is 
voor kinderen én volwassenen?
Nou, ik hoop dat dat gelukt is. Ik heb enerzijds geschreven voor mezelf, en anderzijds 
nagedacht over wat mijn zoon, die bijna acht is, leuk zou vinden. Verder denk ik dat kinde-
ren van acht ironie al goed kunnen begrijpen, en dat mensen van zeventig ook nog best 
kunnen lachen om een grap over poep.
 
Hoe is de samenwerking met Steef? 
De samenwerking ging echt heel erg soepel. Ik heb het idee dat we elkaar echt versterkten. 
Steef had bijvoorbeeld bedacht dat er een boze koning in het stuk voor moest komen, en 
toen zei ik: wat als hij uit een Opera-land komt, in plaats van een Operette-land? Dat is ver-
volgens een eigen leven gaan leiden. Koning Pygmalion zingt operamuziek die niemand 
verstaat, en ook bestaat de kans dat het door hem allemaal juist níet goed komt in Ope-
retta Land. Terwijl dat volgens Steef regel één is van alle operette: het komt altijd goed.
Ook was het leuk om door te gaan op Steefs vondsten. Zo is er een personage dat Lady 
Kant heet – die heb ik stiekem dingen laten zeggen die te maken hebben met de filosofie 
van Immanuel Kant. Het kan goed dat niemand dat opvalt, dus heb ik het zo geschreven 
dat je er ook straffeloos overheen kunt luisteren.
 
Wat was je lievelingsscène om te schrijven?
Ik vond het erg leuk om de flirtscène tussen Galathea en Koning Pygmalion te schrijven. 
Koning Pygmalion is een slijmbal, en Galathea heeft dat niet helemaal door. Zij moet op 
een bepaald moment naar de wc, en Pygmalion slijmt: ‘Ik wou dat ik met je mee kon.’ 
Galathea zegt dan: ‘Nou, ik moet poepen en een nieuwe tampon in doen.’ Ik vond het zelf 
erg prettig om de tampon eens een rol te geven op het podium van Nationale Opera & 
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Dirigent Aldert Vermeulen heeft in Operetta Land de leiding over de jonge musici 
van het Nationaal Jeugdorkest. Een gesprek over precisie, finesse en de verschil-
lende operettetradities die in de voorstelling terugkomen. 

Hoeveel ervaring heb je met operette? 
Toch wel wat. Ik heb door de jaren heen bijvoorbeeld drie producties gedaan van de ope-
rette Die lustige Witwe van Franz Lehár, voor mij een van de ultieme operettes. En ik heb 
veel nieuwjaarsconcerten gedirigeerd over de hele wereld, van Hong Kong tot Groningen, 
en dan is operette ook vaste prik op het repertoire. 

Is operette moeilijk om te dirigeren?
Je zou het misschien niet verwachten, maar operette is een van de moeilijkste dingen om 
te dirigeren. De muziek is zo fluïde en helder dat je het meteen hoort als het niet lekker 
loopt. In die zin is het net zoals het dirigeren van Mozart: je moet heel precies zijn, zelfs als 
je vrijheden neemt. Neem bijvoorbeeld het veelvuldige gebruik van rubato, waarbij je vrijer 
kunt fraseren. Dan moeten wel alle neuzen in het orkest precies dezelfde kant op staan, 
want anders klinkt het rommelig. Het effect dat je wilt bereiken is dat je in de walsen 
samen gaat zweven en even niet aan de grond bent. Natuurlijk, je kunt een wals ook uit-
voeren à la ‘hoempapa’ hoempapa’, maar wat zo mooi is aan operette is dat er zo ontzet-
tend veel finesse en geraffineerdheid in de verschillende walsen zit. Die moet je eruit halen 
als dirigent. 

Hoe is het om te werken met het Nationaal Jeugdorkest?
Fantastisch! De orkestleden zijn jonge, frisse musici die heel erg eager zijn en alles precies 
goed willen krijgen. Als instrumentalisten hebben alle individuele spelers een heel hoog 
niveau, en ze gaan graag op zoek naar de juiste gezamenlijke sound. Hun energie zorgt er 
ook voor dat we ontzettend veel plezier hebben. 

‘SAMEN ZWEVEN,  
DAT IS HET DOEL’ 

Interview met dirigent Aldert Vermeulen

Voor Operetta Land zijn veel teksten hertaald in het Nederlands. Wat is de uitda-
ging aan zingen in het Nederlands?
Ik denk dat de grootste uitdaging is dat het zo zelden gebeurt, klassieke zang in het Neder-
lands. Zangers zijn er niet meer in geoefend. Voor de oorlog werden opera’s vaak in een 
Nederlandse hertaling uitgevoerd, maar die traditie is nu echt wel uit ons systeem. Voor 
het Duits zijn er vaste methodieken om bijvoorbeeld tweeklanken en medeklinkers te zin-
gen. Die zijn er voor het Nederlands eigenlijk niet. Daarom gebruiken we de Duitse aanvlie-
groute, maar met de nodige aanpassingen: een Nederlandse tweeklank ‘ij’ moet je als zan-
ger toch echt anders plaatsen dan een Duitse ‘ei’. 

Wat heel erg helpt is dat de Nederlandse teksten steengoed zijn. Ze passen qua klank pre-
cies op de muziek en voelen heel natuurlijk. Als ik Elenora ‘Dit is mijn hart’ hoor zingen, 
dan vergeet ik gewoon dat het een hertaling van een Duits lied is. Het klinkt alsof het zo, in 
het Nederlands, bedoeld is. 

Marijn van Prooijen heeft voor Operetta Land arrangementen gemaakt. Wat heeft 
hij precies gedaan? 
We spelen heel veel origineel, zoals het door de componisten zelf is georkestreerd. Mis-
schien wel zo’n 80 à 90 procent. Wel hebben we één vaste orkestbezetting voor de hele 
voorstelling. Marijn heeft de bezettingen daarom hier en daar wat naar elkaar toe getrok-
ken. Daarnaast heeft hij overgangsmuziek gecomponeerd op basis van bestaande muziek-
selecties. Op die muziek kunnen er scènewisselingen gedaan worden of melodrama, waar-
bij er over de muziek gesproken wordt. Het is dan belangrijk dat de muziek de intentie van 
de gesproken tekst weerspiegelt. 

Operette was heel lang een geliefd genre in Nederland, vooral in het amateurcir-
cuit. Overal in het land waren actieve operetteverenigingen, tot zo’n twintig jaar 
geleden. Heb jij enig idee wat er gebeurd is?
Ik denk dat de ensceneringen en de ideeën over het verwezenlijken van operette op een 
bepaald moment simpelweg niet meer aansloten bij een nieuwe generatie. De manier 
waarop operette gedaan werd stond sterk in een bepaalde traditie van net na de oorlog. 
Men is die traditie heel lang blijven voortzetten, en daarmee is operette vanzelf iets ouder-
wets en nostalgisch geworden. Maar dat hóeft natuurlijk niet. 

Operetta Land is geen voorstelling met ‘greatest hits’ uit het operetterepertoire. 
Nee, volstrekt niet. Alleen ‘Dunkelrote Rosen’ is een evergreen, maar dat is het dan ook wel. 
Steef heeft vooral de onbekendere stukken geselecteerd uit veel verschillende tradities en 
landen. De muziek van Gilbert & Sullivan is in Groot-Brittanië heel populair geweest, maar 
heeft op het vasteland van Europa nauwelijks voet aan de grond gekregen. Daarnaast heb-
ben we muziekselecties uit operettes van Offenbach. Die muziek staat heel sterk in de 
Franse traditie, waarin de tekst en de declamatie ervan heel belangrijk was; de melodieën 
werden daaromheen geschreven. De Weense operettes zijn harmonisch weer veel rijker. Ik 
vergelijk het Franse en het Weense repertoire weleens als volgt: Franse operette heeft een 
heel sterk geraamte, terwijl Weense operette heel veel vlees op de botten heeft. 
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Wat denk je dat Operetta Land voor operette kan betekenen?
We gebruiken natuurlijk veel operettemuziek in Operetta Land, maar ik zie de voorstelling 
niet zozeer als een nieuwe operette. Het is eerder een operette óver operette, met heel veel 
humor. Wat ik wel hoop is dat mensen benieuwd worden naar het genre. Operette staat 
bekend als licht en luchtig, maar ook in die lichtheid zit gelaagdheid en diepte. In de 
Weense operette hoor je bijvoorbeeld heel sterk dat onder de vrolijkheid ook een onder-
stroom van melancholie zit, en daarin schuilt voor mij ook de schoonheid van het genre. 
Operettes waren van origine ook heel maatschappijkritisch. Neem bijvoorbeeld de operet-
tes uit de nadagen van het Habsburgse Rijk, waarin het logge en bureaucratische over-
heidsapparaat vaak op de hak wordt genomen. Je treft in die operettes ambtenaren die 
eigenlijk niets doen. Wat dat betreft heeft de humor van operette ook iets tijdloos: dit soort 
dingen herkennen we natuurlijk ook vandaag nog. Operette is niet plat of oppervlakkig, en 
de humor hoeft zeker niet gedateerd te zijn. Ik hoop daarom vooral dat Operetta Land naar 
meer zal smaken. 

Tekst: Laura Roling 
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Er lijkt een dikke laag stof over de kunstvorm operette te liggen. In 2000 werd de 
subsidie voor de Hoofdstadoperette, het enige professionele operettegezelschap 
van Nederland, geschrapt. Ook het ooit zo bloeiende amateurcircuit dunde sinds-
dien flink uit: waar er ooit een bloeiende cultuur van meer dan honderd operette-
verenigingen door heel Nederland was, zijn deze nu schaars. Zelfs voor operette-
vereniging Thalia in Amsterdam, waar stersopraan Cristina Deutekom haar 
carrière begon, viel in 2022 het doek. Een korte geschiedenis van de opkomst en 
(voorlopige) ondergang van operette. 

Na het ontstaan van de opera in de tweede helft van de zestiende eeuw in Italië, ontston-
den er al snel luchtigere vormen van muziektheater, zoals de ‘opera buffa’ in Italië en het 
‘Singspiel’ in Duitsland. Deze kunnen, als ‘lichtere’ varianten van de opera, als voorlopers 
van de operette beschouwd worden, al ontstond operette als kunstvorm pas écht in 1855, 
toen de Franse componist Jacques Offenbach zijn eigen Théâtre des Bouffes-Parisiens 
oprichtte. Hij schreef in zijn leven meer dan honderd operettes, waaronder aanhoudende 
successen als Orphée aux Enfers (1858), La belle Hélène (1864), La vie Parisienne (1866), 
La Périchole (1868) en Les brigands (1869). Zijn werken waren een groot succes in het 
Parijs van het Tweede Franse Keizerrijk (Second Empire). Het was een tijd waarin de stede-
lijke bourgeoisie geld te besteden had, droomde van nog meer geld (en aanzien!) en zich 
graag afzette tegen de macht en de heersende moraal. Het werk van Offenbach voorzag 
hierin met werken die doorspekt waren met parodistische en satirische elementen, en 
waarin met humor veel maatschappijkritiek geleverd werd. De bourgeoisie zag zichzelf op 
vloeiende, opgewekte melodieën op de hak genomen worden.  

Wenen
Vanuit Parijs sloeg de operette over naar Wenen, een stad die al snel uitgroeide tot een 
belangrijk tweede epicentrum voor operette. In 1860 ging er voor het eerst een product 
van eigen Weense bodem in première: Das Pensionat van Franz von Suppé, waarin de 
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invloed van Offenbach nog duidelijk te horen was. De Weense operette kreeg pas echt een 
eigen gestalte toen Johann Strauss II, de koning van de wals, zich met het genre bezig 
ging houden: zijn Die Fledermaus (1874) is een van de populairste operettes aller tijden. 
Een gouden tijdperk brak aan voor de Weense operette, waarin veel meer plaats was voor 
‘walsromantiek’ en de maatschappijkritiek wat indirecter werd. 
 Toen na de operettegrootmeesters Franz von Suppé, Carl Zeller en Johann Strauss II 
ook Karl Millöcker overleed – op 31 december 1899 – werd de Weense operette ‘doodver-
klaard’. Lang bleef deze echter niet in zijn graf. Al in 1905 werd met de première van Franz 
Lehárs Die lustige Witwe een tweede bloeiperiode ingeluid. Naast Lehár kende het zoge-
naamde ‘zilveren tijdperk’ van de Weense operette componisten als Oscar Straus, Leo Fall 
en Emmerich Kálmán. Hun operettes bleven niet in nostalgie hangen, maar omarmden de 
moderniteit: treinen, restaurants en bioscopen komen voor in hun werken, maar ook voor 
reflecties op het kapitalistische systeem was ruimte, zoals in Leo Falls Die Dollarprinzes-
sin, waarin de romance van een verarmde Europese aristocraat en een Amerikaanse miljo-
nairsdochter centraal staat.  
 In de dertiger jaren kwam er een einde aan de bloeitijd van de Weense operette: vele 
componisten waren Joods en vielen ten prooi aan het nazi-regime of vluchtten naar de 
Verenigde Staten, waar ze in een geheel nieuwe omgeving en met nieuwe artistieke impul-
sen hun werk voortzetten – niet zelden in de richting van de musical. 

Berlijn
Toen het ‘gouden tijdperk’ van de Weense operette voorbij leek, ontstond in 1899 de Ber-
lijnse operette, met de première van Paul Linckes Frau Luna. De wals verdween hierin naar 
de achtergrond, de mars naar de voorgrond. De Berlijnse operettes van componisten als 
Paul Abraham en Walter Kollo hadden – net als de Weense – een sterke ‘couleur locale’: ze 
werden uitgevoerd in het Berlijnse dialect, en reflecteerden op het leven in de stad. Ook 
was het format van de revue-operette, waarin het showelement centraal stond, typisch 
Berlijns. 

Groot-Brittanië
In Groot-Brittanië zijn twee namen onlosmakelijk verbonden met operette: die van William 
S. Gilbert (1836-1911) en componist Arthur Sullivan (1842-1900). Gilbert and Sullivan 
leunden aanvankelijk sterk op de operette die uit het Parijs van Offenbach over was komen 
waaien, maar ontwikkelden al snel een geheel eigen, als typisch Brits te kwalificeren stijl. 
Vooral een typisch Brits gevoel voor humor speelde hierin een belangrijke rol. Ook zaten 
de operettes vol met toespelingen op Britse actualiteiten en situaties, die men buiten 
Groot-Brittannië vermoedelijk maar moeilijk kon volgen. In ieder geval konden de operet-
tes van Gilbert and Sullivan, met uitzondering van The Mikado (1885), op het vasteland 
van Europa op weinig blijvend succes rekenen. 

Nederland
Ook Nederland viel snel voor de operettes van Offenbach: in 1862 werd Orphée aux enfers 
door een Duits gezelschap in Amsterdam opgevoerd, en in hetzelfde jaar kwam het eigen 
gezelschap van Offenbach op tournee naar Amsterdam met een aantal eenakters. In de 

jaren daarna werden ook de Weense operettes warm ontvangen in Nederland. Operette-
gezelschappen van eigen bodem schoten uit de grond. Van de veertig tot vijftig operette-
gezelschappen die sinds de oorsprong van de operette tot de Tweede wereldoorlog na en 
naast elkaar in Nederland hebben geopereerd, hebben de meeste het maar enkele seizoe-
nen volgehouden. 
 Een van de gezelschappen die het wel langer volhield, was het in 1918 opgerichte De 
Haghezangers. In de dertien jaar dat het gezelschap bestond, bracht men voornamelijk in 
Den Haag en Amsterdam niet minder dan zeventig à tachtig operettes op de planken. In 
totaal was ongeveer een kwart van de gespeelde operettes uit Frankrijk afkomstig. De 
‘Weners’ en de ‘Duitsers’ waren in de meerderheid. In 1931 viel het doek voor het gezel-
schap, toen directeur Louis Bouwmeester jr. overleed.
 De leegte werd al snel gevuld door de oprichting van het operette-ensemble De Operet-
tezangers. Het gezelschap ging op 30 juli 1932 van start met De Vagebondkoning (The 
Vagabond King) van componist Rudolf Friml. Het repertoire werd in de jaren daarna verder 
gevuld met titels als Bloemen van Hawai (Die Blume von Hawaii) en Viktoria en haar huzaar 
(Viktoria und ihr Husar), beide van de Duitse componist Paul Abraham, In ‘t Witte Paard 
(Im weissen Rössl) van Ralph Benatzky, Madame de Pompadour van Leo Fall en De konin-
gin van Montmartre, een Nederlandse operette van componist Vada Ennem (artiesten-
naam en anagram van Davy van Dam) en Denn Spranklin (artiestennaam van Bram 
d’Oliveira). 

Fritz Hirsch Operette
In 1925 kwam Gustav Charlé, directeur van het Berlijnse Neues Theater am Zoo, naar 
Nederland met zijn ensemble voor een ‘Gastspiel’. Onder zijn spelers bevond zich Fritz Hir-
sch, die met zeer lovende recensies werd onthaald. Een jaar later kwam Fritz Hirsch terug 
naar Nederland met zijn eigen operettegezelschap, en hij bleef. “Laten we eerlijk wezen,” 
schreef de Haagsche Courant, “geen Nederlands gezelschap is in staat Fritz Hirsch en de 
zijnen te evenaren.” De Fritz Hirsch Operette was geboren. Vanuit de standplaats Den 
Haag zou het gezelschap in de volgende jaren zo’n zeventig operettes uitvoeren.
 Anders dan bij andere Nederlandse gezelschappen het geval was, werden de operettes 
door het gezelschap in het Duits opgevoerd. Zelfs Richard Tauber, een van de grootste 
operettetenoren aller tijden, was er te gast. Ook Johan Heesters, een Nederlandse tenor 
die een grootse carrière in achtereenvolgens Wenen en (nazi-)Duitsland had, trad er op. 
In 1940 voerde het gezelschap zijn laatste operette uit: Die Faschingsfee van Emmerich 
Kálmán. De tournee kon door de Duitse invasie van Nederland niet afgemaakt worden. 
Later dat jaar, op 1 oktober 1940 werd De Haagsche Operette opgericht. Voor de niet-
Joodse medewerkers van de Fritz Hirsch Operette was plaats in het nieuwe ensemble, 
voor Hirsch zelf was alleen een adviserende rol achter de schermen weggelegd. Die rol zou 
hij niet lang vervullen: in 1942 kwam Fritz Hirsch om in concentratiekamp Mauthausen. 

Operette tijdens de bezetting
Tijdens de bezetting ging het operetteleven in Nederland aanvankelijk door. In november 
1940 stond Paul Abrahams Viktoria und ihr Husar nog op het programma bij De Operette-
zangers. Al snel daarna mocht de muziek van de Joodse componist niet meer gespeeld 
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zijn in ieder geval meedogenloos: van de ooit meer dan honderd amateurgezelschappen is 
er vandaag nog maar een handjevol over. Voor De Nationale Opera is Operetta Land een 
poging om het genre nieuw leven in te blazen. Niet met een bestaande grote titel als Die 
Fledermaus of Die lustige Witwe, maar met een nieuwe pastiche-operette die de muzikale 
breedte van de verschillende operettetradities laat horen. Een werk dat hopelijk het vuur 
voor operette weer aanwakkert, en een nieuwe bloeiperiode ontketent. 

Tekst: Laura Roling
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worden. Joodse artiesten kregen het ook al snel steeds moeilijker, en het operettelan-
schap raakte gesegregeerd. Een gezelschap als De Joodsche Operette Studio mocht 
alleen voor een Joods publiek nog de operettes van Kálmán en andere Joodse componis-
ten uitvoeren. Maar ook daar kwam een einde aan. 
 Behalve De Operettezangers, die bleven doorspelen tijdens de oorlogsjaren, richtte de 
Duitse bezetter ook operettegezelschappen op: van 1942 tot 1944 was in Nederland het 
opera-, operette en toneelgezelschap Deutsches Theater in den Niederlanden actief, dat 
ook operettes als Strauss’ Der Zigeunerbaron en Das Land des Lächelns en Der Graf von 
Luxemburg van Lehár uitvoerde. In 1943 werd daar het Rheinisches Landestheater Arn-
heim aan toegevoegd. Deze gezelschappen overleefden vanzelfsprekend het einde van de 
oorlog niet. 

Bloei van professionele operette
Opvallend is hoeveel animo er direct na de oorlog, in het theaterseizoen 1945-1946, was 
voor operette. De Operettezangers zetten hun werkzaamheden voort (tot 1949). Daarnaast 
schoten nieuwe gezelschappen uit de grond: De Nederlandse Operette Studio (een voort-
zetting van de overlevenden van De Joodsche Operette Studio), De Nationale Operette en 
Hoofdstad Operette. De meeste van deze gezelschappen was geen lang leven beschoren, 
behalve de Hoofdstad Operette, die uitgroeide tot het grootste (en enige) gesubsidieerde 
professionele operettegezelschap van Nederland. 
 Op het affiche omschreef het gezelschap zich lange tijd als ‘voortzetting van de voorma-
lige Fritz Hirsch Operette’. In de eerste vijf jaar van het bestaan werden operettes alleen in 
de Nederlandse taal uitgevoerd: de eerste operette van het gezelschap was in 1945 Drie-
meisjeshuis (Das Dreimäderlhaus, een pastiche-operette met muziek van Franz Schubert). 
De Duitse taal lag, zo kort na de oorlog, nog uiterst gevoelig. Pas in 1950 durfde men het 
aan om Paul Abrahams Viktoria und ihr Husar in de oorspronkelijke taal op te voeren. “Niet 
dat harde Pruisisch, maar Weens,” merkte directeur Meyer Hamel in een interview op. 
 Vanaf de jaren ‘70 ontving de Hoofdstad Operette subsidie, al was deze nooit vanzelf-
sprekend. In 1987 dreigde de subsidie stopgezet te worden. Onder hevige protesten en 
tussenkomst van de Raad van de Kunst werd dit voorkomen, maar de discussie bleef. In 
2000 viel dan uiteindelijk toch het doek: de kunstvorm had zichzelf onvoldoende ver-
nieuwd, was het oordeel. Operette werd overgelaten aan de Nederlandse operagezel-
schappen – die in de praktijk maar zeer sporadisch operette (kunnen) brengen – en de 
amateurs. 

Amateurgezelschappen
Op het hoogtepunt waren er in Nederland meer dan honderd operetteverenigingen, 
bestaande uit amateurs. Een groot deel van deze verenigingen werd in de zware crisisjaren 
na de beurskrach van 1929 opgericht. Men leek in deze periode vooral behoefte te hebben 
aan de lichtheid, het vermaak en het samenzijn dat operette kon bieden. Ook na de oorlog 
boden operetteverenigingen lange tijd een belangrijk sociaal bindmiddel. 
 Waar het precies mis is gegaan, daar valt over te speculeren. Is de kunstvorm onvol-
doende met zijn tijd meegegaan? Heeft operette het veld moeten ruimen voor de musical? 
Is de kunstvorm beland in een neerwaartse spiraal van onbekend en onbemind? De cijfers 



Laetitia Gerards (Graaf Lothar) & Raoul Steffani (Koningin)

ZING MEE
Het openingslied van Operetta Land is een ode aan 

de fantasie en wordt gezongen door de verzinner. 
Zing het mee! 
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ELENORA HU
Prinses Galathea
Sopraan

Wat is Operetta Land voor plek – in drie kernwoorden?
Magie, muziek en vreugde.
 
Hoe zou je je personage omschrijven?
Galathea is een keigoede prinses met een steenhard voorkomen. Ze is zeer geliefd bij haar 
adoptiemoeder en het volk, maar over trouwen moet je bij haar niet beginnen. De liefde 
raakt bij haar een pijnlijke snaar. 

Waar beleef je in deze voorstelling het meeste plezier aan?
Het decor, de tekst en het samenspel tussen alle zangers en acteurs. Niets is wat het lijkt…

Wat vind jij van operette?
Alhoewel de tijd en plaats in een operette nog weleens verschillen van onze huidige 
wereld, ervaren de personages precies dezelfde alledaagse problemen en gevoelens als 
wij. Frustraties over geld, je onzeker of eenzaam voelen omdat je anders bent – en het 
daaraan willen ontsnappen met een lekker feestje. Operette legt alles onder een vergroot-
glas zodat we zelf de humor ervan in kunnen zien onder het genot van heerlijke muziek. 

Waarom zijn fantasie en verbeelding volgens jou belangrijk in deze tijd?
Via het internet is het tegenwoordig heel makkelijk om jezelf vol te tanken met het resultaat 
van andermans ideeën en fantasie. Soms worden deze zodanig in ons gezicht gedrukt dat 
er aan onze eigen fantasie niks of weinig meer wordt overgelaten. En dat terwijl onze ver-
beeldingskracht ons belangrijkste middel is om zelf tot nieuwe ideeën en visies te komen! 
Onze verbeelding biedt ons de kans om de wereld voor te stellen, niet zoals deze is, maar 
zoals we hem zelf zouden willen zien en reikt ons tevens het gereedschap aan om deze tot 
waarheid te kunnen maken.
 
Hoe ziet jouw perfecte fantasiewereld eruit?
Een perfecte fantasiewereld heb ik niet, maar een mooie tuin vol met planten, bloemen, 
bomen en dieren, een plek die gonst van muziek, dat zie ik wel zitten.

EVEN VOORSTELLEN…
Op het podium wordt Steef de Jong vergezeld door een enthousiaste cast van  

zangers. Zij stellen zichzelf en hun personages voor.
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RAOUL STEFFANI
Koningin
Bariton

Wat is Operetta Land voor plek – in drie kernwoorden?
Fantasie, vrolijkheid en champagne!
 
Hoe zou je je personage omschrijven?
Ik zing de rol van Koningin van Operetta Land. Ze is gek op champagne en haar grootste 
zorg is het vinden van een rijke prins voor haar adoptiefdochter, prinses Galathea. Zo raakt 
de schatkist weer gevuld en kan zij het leger van heggenschaarhuzaren weer betalen om 
het hele land tip top te snoeien.
 
Waar beleef je in deze voorstelling het meeste plezier aan?
De heerlijke, walsende muziek en de humor en spitsvondigheden in de tekst én het decor. 
En het geweldige kostuum waarmee ik rechtstreeks uit een Netflix-serie zou kunnen 
komen lopen.
 
Wat vind jij van operette?
Ik ben dol op operette en op de elegantie en humor in deze muziek. Ik heb speciaal een 
jaar in Wenen gestudeerd om me hierin te verdiepen. Ik hou ook van de afwisseling van 
muziek en gesproken dialogen, die in deze productie in het Nederlands zijn.
 
Waarom zijn fantasie en verbeelding volgens jou belangrijk in deze tijd?
Het is een fantastisch middel om even te ontsnappen aan de realiteit en om moed te verza-
melen voor dingen die je anders wellicht niet zou durven.
 
Hoe ziet jouw perfecte fantasiewereld eruit?
Operetta Land komt behoorlijk dicht in de buurt!
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MARC PANTUS
Minister van Financiën
Bas-bariton

Wat is Operetta Land voor plek – in drie kernwoorden?
Champagnekleurig, mousserend en zoet.
 
Hoe zou je je personage omschrijven?
Ik speel er maar een, maar die heeft wel last van wisselende stemmingen. Het is een minis-
terieel meubelstuk op het paleis, hij kan lezen en schrijven met hofdame Lady Kant, en is 
net zo snel weer vrolijk en opgewekt als dat hij in de grootst mogelijke paniek raakt.
 
Waar beleef je in deze voorstelling het meeste plezier aan?
Het allerleukste is de ongeremde inventiviteit van de voorstelling. En de pretentieloosheid. 
Alles is heel precies verzonnen en daarna hup!, als uit de losse pols gemaakt. We doen net 
of het makkelijk is! Heerlijk.

Wat vind jij van operette?
Ik luister nauwelijks naar muziek, en dus ook niet naar operette, maar mijn moeder zaliger 
zou het heel erg fijn hebben gevonden als ze wist dat ik nu met een lied van haar geliefde 
Robert Stolz op het podium van De Nationale Opera sta. Verder kan ik heerlijk genieten 
van het onbeschaamde sentiment en het heerlijke escapisme van de operette.
 
Waarom zijn fantasie en verbeelding volgens jou belangrijk in deze tijd?
Als je geen fantasie hebt en geen verbeelding blijft alles altijd bij het oude. Er is een weg 
uit de treurnis! Probeer maar.
 
Hoe ziet jouw perfecte fantasiewereld eruit?
In mijn perfecte fantasiewereld is alleen maar lekker eten, hangen de mooiste schilderijen, 
klinkt de fijnste muziek, maar is het ook heel vaak heerlijk stil en doet geen van je schoe-
nen pijn aan je voeten. Andere mensen zijn er ook, maar uitsluitend stille. Je hoort ze 
alleen als ze lachen, want humor hebben ze wel.
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LAETITIA GERARDS
Graaf Lothar
Sopraan

Wat is Operetta Land voor plek – in drie kernwoorden?
Magisch, verrassend en speels.
 
Hoe zou je je personage omschrijven?
Voor Graaf Lothar is het leven niet gemakkelijk. Hij is paniekerig en zenuwachtig. “Voor 
iedereen komt altijd alles goed, behalve voor mij,” roept hij dan ook. Hij gelooft in de liefde, 
maar is bang om voor gek te staan en uitgelachen te worden. In elke operette zit namelijk 
wel een sufferd die aan het kortste eind trekt…
 
Waar beleef je in deze voorstelling het meeste plezier aan?
Het creëren van een fantasiewereld. Steef heeft ons tijdens de repetities op een geweldige 
manier meegenomen in zijn fantasie waardoor we echt gezamenlijk een nieuwe wereld 
maken. Daar komt alles bij elkaar: zingen, acteren, fantastische collega’s én een prachtig 
orkest. Wat wil je nog meer?

Wat vind jij van operette?
Ik kan enorm genieten van de prachtige melodieën die vaak in operettes te vinden zijn. 
Operette is vermakelijk, maar vaak wordt er ook met een knipoog maatschappijkritiek 
geleverd, op een lichte en behapbare manier.
 
Waarom zijn fantasie en verbeelding volgens jou belangrijk in deze tijd?
Door fantasie leven wij niet alleen in de wereld zoals die werkelijk is, maar kunnen we ook 
een wereld maken die (nog) niet bestaat. Dat is hard nodig in een tijd met zoveel uitdagin-
gen. Daarnaast helpt het ons om even te kunnen ontsnappen aan de realiteit in moeilijke 
tijden.
 
Hoe ziet jouw perfecte fantasiewereld eruit?
Mijn perfecte fantasiewereld is een wereld waarin iedereen de vrijheid en de kans krijgt om 
te doen waar hij of zij gelukkig van wordt. Waar op straat wordt gezongen en gedanst en 
waar je onbeperkt chocolade kunt eten zonder er misselijk van te worden.
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FEMKE HULSMAN
Sir Taki / Heggenschaarhuzaar
Mezzosopraan

Wat is Operetta Land voor plek – in drie kernwoorden?
Dansend, licht en ontroerend.  

Hoe zou je je personage omschrijven?
Sir Taki is de vogel van Graaf Lothar. Een vogel die de toekomst zonnig inziet: het komt 
allemaal wel goed. Gelukkig maar, want Graaf Lothar wil dat nog wel eens vergeten. Vol 
optimisme, energie en soms wat frustratie komt Sir Taki zijn vriend telkens weer uit de put 
vissen.

Waar beleef je in deze voorstelling het meeste plezier aan?
Van dichtbij al deze getalenteerde, lieve en creatieve collega’s mogen bewonderen, daar 
geniet ik ontzettend van. Tussen het karton, de walsmuziek en deze mensen ben ik 
gelukkig.

Wat vind jij van operette?
Ik heb nooit eerder in een operette gespeeld, maar ik denk dat ik hier in Operetta Land blijf. 
Wat een feestje, deze muziek.

Waarom zijn fantasie en verbeelding volgens jou belangrijk in deze tijd?
Omdat in de fantasie en verbeelding de mooiste werelden bestaan, die anders niemand 
zou ontdekken.  

Hoe ziet jouw perfecte fantasiewereld eruit?
Ik moet eerlijk zeggen dat het spelen in deze voorstelling voor mij een fantasieleven is. Met 
prachtige, handgemaakte kostuums, metershoge decors, het ontroerende verzonnen ver-
haal van Steef, de meest getalenteerde zangers om mij heen, dansend op het podium van 
De Nationale Opera… is dat echt waar?
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IAN CASTRO
Prins Nicola / Heggenschaarhuzaar
Tenor

Wat is Operetta Land voor plek – in drie kernwoorden?
Kleurrijk, verrassend en wild! 

Hoe zou je de personages die je speelt omschrijven?
De heggenschaarhuzaren zijn zowel lol trappende kunstenaars als soldaten, met gevoel 
voor de keurige wereld van landschapsarchitectuur. Zij zorgen ervoor dat Operetta Land er 
netjes bij ligt, terwijl ze het ook bewaken tegen hun laaghartige buren uit Operanië. 

Prins Nicola is de sweet surprise waar iedereen op wacht. Zijn karakter is warm en vol 
liefde. Hij komt misschien niet uit Operetta Land, maar in zijn hart is het de enige plek die 
hij thuis zou willen noemen.

Waar beleef je in deze voorstelling het meeste plezier aan?
Dat we een plek kunnen maken waar ieders dromen waar kunnen worden.

Wat vind jij van operette?
Het is op een prachtige en leuke manier anders dan opera. We kunnen echt met veel ple-
zier samen spelen op het toneel. 

Waarom zijn fantasie en verbeelding volgens jou belangrijk in deze tijd?
We leven in een tijd waarin je makkelijk té snel opgroeit. We krijgen zo veel prikkels binnen 
dat we vergeten om te genieten van het leven. Ook vergeten we dat we de kracht hebben 
om te dromen en ons leven te verbeteren.

Hoe ziet jouw perfecte fantasiewereld eruit?
Mijn droomwereld zit vol reizen en ontdekkingen! Ik ga er op zoek naar schatten en heb 
plezier met mijn vrienden. Het is een wereld vol exotische dieren en felgekleurde planten. 
Ik zou graag ontdekken wat deze wereld voor ons in petto heeft, en onderweg geweldige 
herinneringen te maken. 
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FREDERIK BERGMAN
Koning Pygmalion / Heggenschaarhuzaar
Bas-bariton

Wat is Operetta Land voor plek – in drie kernwoorden?
Vrolijk, oneindig en hysterisch.
 
Hoe zou je je personage omschrijven?
Pygmalion is een ware opera-slechterik, vol melancholie en slechte intenties. Maar het 
leuke is dat hij dat zelf helemaal niet zo ziet. In het ‘beton-look’ Operanië vol dramatische 
gevoelens voelt hij zich helemaal op zijn plek. Ik zelf trouwens ook…
 
Waar beleef je in deze voorstelling het meeste plezier aan?
Het is heerlijk om iedereen om de tuin te leiden met mijn sluwe plan. Zo’n ontzettende 
slechterik zijn kan natuurlijk alleen op het toneel en nooit in het echt. Daarnaast hebben we 
een ontzettende leuke groep mensen om deze voorstelling samen mee te maken.

Wat vind jij van operette?
Voor mij is operette relatief nieuw. Het is erg leuk om de mogelijkheden en vrijheden te 
ontdekken die je in opera normaal niet op deze manier hebt. Aan de muziek moest ik een 
beetje wennen, maar zodra je deze hebt omarmd gaat hij niet meer uit je hoofd.
 
Waarom zijn fantasie en verbeelding volgens jou belangrijk in deze tijd?
Fantasie en verbeelding zijn altijd belangrijk. Als deze er niet meer zijn blijft alles zoals het 
is, en dat is vaak het voorstadium van een negatieve neerwaartse spiraal. Door creativiteit 
blijf je kritisch kijken naar wat je hebt. Zo kan je beoordelen of je wellicht iets positief kunt 
veranderen.

Hoe ziet jouw perfecte fantasiewereld eruit?
In mijn fantasiewereld helpen we taboes de wereld uit en kan alles worden besproken. Ook 
moet alles wat je daar doet voornamelijk leuk zijn. Dat is wat telt, en niet de vraag of het 
commercieel interessant is om te doen. Soms kosten leuke dingen nou eenmaal geld.
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ARTISTIEK TEAM

STEEF DE JONG
Concept, regie, decor en kostuums
Verzinner/Lady Kant/Venus
De Nederlandse Steef de Jong is theater-
maker, liedjesschrijver en beeldend kunste-
naar. In zijn werk zoekt hij graag de grens 
op tussen kunst en kitsch, ratio en senti-
ment, realiteit en fantasie, subtiele details 
en grote gebaren. Hij studeerde aan de 
Gerrit Rietveld Academie en de Amster-
damse Hogeschool voor de Kunsten 
(DasArts). Als student werd hij gegrepen 
door operette. Met Ina Veen richtte hij in 
2014 de stichting Groots en Meeslepend 
op, waarmee hij verschillende ‘een-
mansoperettes’ maakte. Voor het Haar-
lemse Toneelschuur Producties regisseerde 
hij Eine Nacht in Venedig en maakt hij later 
dit seizoen De dappere soldaat, een bewer-
king van Oscar Straus’ operette Der tapfere 
Soldat. Eerder dit seizoen debuteerde hij 
met Ein Papp-Konzert bij de Weense 
Volksoper, het walhalla van de operette. 
DNO-debuut

ALDERT VERMEULEN
Dirigent
Aldert Vermeulen begon zijn muzikale stu-
die op piano, viool en orgel. Na zijn afstude-
ren aan het Conservatorium van Amster-
dam werkte hij als assistent-dirigent van 
Christian Thielemann bij de Bayreuther 
Festspiele. Daarnaast werkte hij onder 
meer met Jaap van Zweden, Riccardo 
Chailly, Sir Colin Davis en Gennady Rozh-
destvensky. Als gastdirigent stond hij voor 
orkesten in binnen- en buitenland, zoals 
Het Orkest van het Oosten, het Residentie 

Orkest in Den Haag, het Noord Nederlands 
Orkest, het Nederlands Kamerorkest, 
Opera Zuid, Atlantic Symphony Orchestra, 
Hong Kong Philharmonic en de Philharmo-
nie Essen. Van 2009 tot 2013 was Vermeu-
len artistiek directeur van Dallas Symphony 
Orchestra. Van 2006 tot 2011 maakte hij 
deel uit van de muzikale staf van De Natio-
nale Opera. Sinds 2013 is hij er werkzaam 
als assistent-dirigent. 

PAULIEN CORNELISSE
Libretto
Paulien Cornelisse is schrijver, cabaretier, 
columnist en presentator. In 2008 ging haar 
eerste cabaretprogramma Dagbraken in 
première, waarvoor ze de ‘Neerlands Hoop’ 
ontving. De voorstellingen Hallo Aarde 
(2010), Maar Ondertussen (2013), Om mij 
moverende redenen (2017) en Aanstalten 
(2021) volgden. Met haar scherpe gevoel 
voor taal en humor schreef ze de boeken 
Taal is zeg maar echt mijn ding (2009), En 
dan nog iets (2012), de roman De verwarde 
cavia (2016), Taal voor de leuk (2018) en 
Japan in honderd kleine stukjes (2020). 
Ook presenteerde ze voor de VPRO twee 
seizoenen van het reisprogramma Tokidoki 
over Japan. Daarnaast is ze vaste columnist 
voor de Volkskrant. 
DNO-debuut

MARIA LAMONT
Co-regie
De Canadese operaregisseur Maria Lamont 
begon haar loopbaan als acteur, maar deed 
al snel ervaring op als regieassistent en met 
de instudering van de regie van bestaande 

ensceneringen. Deze functies vervulde ze 
de afgelopen jaren bij verschillende interna-
tionale operahuizen, waaronder Théâtre du 
Châtelet, Opéra national du Rhin, Opera 
Vlaanderen, De Munt, Théâtre des Champs- 
Elysées en het prestigieuze La Scala in 
Milaan. Recentelijk regisseerde ze Don  
Giovanni bij Pacific Opera Victoria 
(Canada). Eerder was ze bij De Nationale 
Opera verantwoordelijk voor de regie van 
Gian Carlo Menotti’s De jongen die te snel 
groeide en regisseerde ze Mozarts Le nozze 
di Figaro in het hart van de coronapandemie. 

COR VAN DEN BRINK
Lichtontwerp
De Nederlandse lichtontwerper Cor van 
den Brink ontwerpt voor opera, dans, thea-
ter, stedelijke ruimtes en site-specific wer-
ken. Hij werkte nauw samen met regisseurs 
als Pierre Audi, Christof Loy, Monique 
Wagemakers en vele anderen. Hij creëerde 
en herontwierp verschillende lichtontwer-
pen, onder meer voor producties van Pou-
lencs Dialogues des Carmélites (Royal 
Opera House Londen) en Wagners Die 
Walküre (DNO). In het Cobra museum voor 
moderne kunst ontwierp hij de belichting 
voor de tentoonstelling Karel Appel: de 
Opera. Onlangs creëerde hij nog het lich-
tontwerp voor de jeugdopera Goud!, Een 
lied voor de maan en Rigoletto in het Gran 
Teatre del Liceu in Barcelona.

LAURA ROLING
Dramaturgie
Laura Roling studeerde Klassieke Talen en 
Engels aan de Universiteit van Amsterdam. 

Na haar afstuderen schreef ze voor ver-
schillende media over opera, muziek en 
theater. Ook werkte ze voor verscheidene 
theaters en groepen, waaronder de Brakke 
Grond, muziektheatercollectief Club 
Gewalt en choreograaf Jelena Kostić. Sinds 
2020 werkt ze als dramaturg bij De Natio-
nale Opera.
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ZANGERS

RAOUL STEFFANI
Koningin
De Nederlandse bariton Raoul Steffani stu-
deerde aan de conservatoria van Wenen en 
Amsterdam en was lid van de studio van de 
Opéra National de Lyon, waar hij debu-
teerde in de rol van Ramiro in L’heure 
espagnole. Hij werkte samen met 
beroemde dirigenten waaronder Sir Mark 
Elder, Vladimir Jurowsky en David Zinman 
bij onder andere het Radio Filharmonisch 
Orkest, het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, Orchestra of the Age of Enlighten-
ment en Camerata Salzburg. Afgelopen sei-
zoen zong hij Ned Keene in Peter Grimes bij 
de Wadopera. Daarnaast maakt hij sinds 
2021 deel uit van Equilibrium, het Mento-
ring Program van Barbara Hannigan. Met 
Magdalena Kožená nam hij, eveneens in 
2021, een duetalbum op. Steffani ontving 
diverse prijzen waaronder de prestigieuze 
GrachtenfestivalPrijs 2018 en de Dutch 
Classical Talent Audience Award, en hij was 
te horen op het Prinsengrachtconcert in 
2019. 
DNO-debuut

ELENORA HU
Prinses Galathea
Elenora Hu werd geboren in Delft. Na haar 
opleiding Engelse Taal en Cultuur aan de 
Universiteit Leiden richtte ze zich op haar 
zangstudie aan het Utrechts Conservato-
rium bij Dobrinka Yankova en daarbuiten bij 
Nelly Miricioiu. In 2021 won ze de TV-ope-
rawedstrijd ARIA van Omroep Max en 
maakte ze haar debuut bij De Nationale 
Opera in Hoe ANANSI  the stories of the 

world bevrijdde. Als winnares van ARIA 
mocht ze toetreden tot De Nationale Opera 
Studio, waar ze gedurende twee jaar een 
breed scala aan praktijkervaring opdoet in 
grote en kleine rollen, recitals en coachings.  

MARC PANTUS
Minister van Financiën
De Nederlandse bas-bariton Marc Pantus 
soleerde onder meer bij het Koninklijk Con-
certgebouworkest, het Rotterdams Philhar-
monisch Orkest, het Nederlands Kameror-
kest, Asko|Schönberg, de Nederlandse 
Bachvereniging, acteursgroep Wunder-
baum en cross-overdansgezelschap ISH. 
Pantus’ ode aan Schubert voor vocaal 
ensemble Frommermann, FrommerFranz, 
werd in de pers geroemd. Ook presen-
teerde hij een eigenzinnige bewerking van 
Parsifal voor drie zangers, harmonium, 
piano, synthe sizer en basgitaar. Bovendien 
zong hij onlangs met veel succes de rol van 
Bottom in Brittens A Midsummer Night’s 
Dream bij Opera Zuid en vertolkte hij een 
indringende Blauwbaard in Bartóks gelijk-
namige opera met het Nationaal Jeugd 
Orkest, onder leiding van Antony Hermus. 
Bij De Nationale Opera zong hij eerder in de 
voorstellingen Hondenhartje en 
Reimsreisje. 

LAETITIA GERARDS
Graaf Lothar
De Nederlandse sopraan Laetitia Gerards 
studeerde klassieke zang aan het Conser-
vatorium van Amsterdam (CvA) bij Sasja 
Hunnego. Ze is regelmatig te gast bij ver-
schillende Nederlandse orkesten, 

waaronder het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, het Radio Filharmonisch Orkest, 
het Nederlands Kamerorkest, het Residen-
tie Orkest, het Concertgebouw Kameror-
kest, Amsterdam Sinfonietta en het Orkest 
van de Achttiende Eeuw. Ze heeft een grote 
affiniteit met het Amerikaanse repertoire, 
zoals Kurt Weill, Leonard Bernstein en 
George Gershwin, maar ook met klassieke 
operarollen, zoals Musetta in La bohème, 
Lisette in La Rondine en Marzelline in Fide-
lio. Onlangs vertolkte ze de hoofdrol in in 
Smetana’s Die verkaufte Braut bij de 
Nederlandse Reisopera. Daarnaast heeft ze 
de Concertgebouw Young Talent Award en 
de eerste prijs van het Prinses Christina 
Concours op haar naam staan. 
DNO-debuut

FREDERIK BERGMAN
Koning Pygmalion/
Heggenschaarhuzaar
De Nederlandse bas-bariton Frederik Berg-
man studeerde in 2012 af aan het Conser-
vatorium in Tilburg. In 2018 maakte hij in de 
rol van Abraham in James MacMillans Cle-
mency zijn debuut bij De Nationale Opera. 
In de seizoenen 2019-2020 en 2020-2021 
maakte hij deel uit van De Nationale Opera 
Studio en stond hij op het podium als 
Jacob Epstein in Willem Jeths’ Ritratto en 
in Rossini’s Petite messe solennelle. Als 
alumnus van het talentontwikkelingspro-
gramma keerde hij terug voor verschillende 
rollen: Masetto in Don Giovanni, Soldaat in 
Salome, Lord Rochefort in Anna Bolena, 
Aeneas in Dido and Aeneas en Zuniga in 
Carmen. Dit seizoen zingt keert hij terug bij 

DNO voor Achilla (Giulio Cesare) en Mr. 
Pilkinson (Animal Farm). Bij de Neder-
landse Reisopera zingt hij Don Fernando 
(Fidelio) en bij de ZaterdagMatinee Eerste 
Officier in John Adams’ The Death of 
Klinghoffer. 

FEMKE HULSMAN
Sir Taki/Heggenschaarhuzaar
De Nederlandse mezzosopraan Femke 
Hulsman komt uit Nijmegen. Na de middel-
bare school behaalde ze haar bachelor psy-
chologie in Utrecht. Daarna startte ze de 
studie klassieke zang aan het Conservato-
rium van Amsterdam. Ze is daar nu eerste-
jaars masterstudent bij zangdocent Sasja 
Hunnego en coach Phyllis Ferwerda. Naast 
zingen speelt Femke graag piano en volgt 
ze lessen bij pianist Hristo Petrov. Verder 
houdt ze van improvisatiezang.

IAN CASTRO
Prins Nicola/Heggenschaarhuzaar
De Amerikaans-Puerto Ricaanse tenor Ian 
Castro behaalde zijn masterdiploma aan 
The Juilliard School in New York. Sinds het 
seizoen 2021-2022 maakt hij deel uit van 
De Nationale Opera Studio, waarvoor hij 
een beurs van de New York Opera Founda-
tion ontvangt. Eerder zong hij al de rollen 
van Gastone in Verdi’s La traviata, Signor 
Hervey in Donizetti’s Anna Bolena en Le 
Remendado in Bizets Carmen. Daarnaast 
treedt hij regelmatig op tijdens de verschil-
lende concerten die de leden van De Natio-
nale Opera Studio geven. 
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NATIONAAL JEUGDORKEST

Eerste viool
Martine Velthuis
Niki Perdok
Skye Kinlaw
Maria Rodríguez Estévez
Anna Gruzinskaia
Reinout Pauwels
Karina Sosnowska
Hadewych de Vos
Celeste Engel
Valentine Blangé
Althea Witmer
Inana Garis

Tweede viool
Romina Engel
Lisanne Clignett
Laura Soeters
Lidewij de Vos
Felix Kessels
Rebecca Gardiner
Glenn van Hoof
Sofia Guevara
Eduardo Diez Garcia
Sophie Paeshuyse

Altviool
Susannah Nieuwenhuizen
Quirine Kingma
Annemarie Hensens
Emiel de Jongh Swemer
Bart Folkers
Rodo Nijhof
Rodrigo Freitas
Clara García Alonso

Cello 
Emma Warmelink
Agata Pośnik
Martin Álvarez Díaz
Falou Lansink
Gied van Oorschot
Gloria Expósito Pérez

Contrabas
Javier Clemen Martinez
Geert Pfeiffer
Jurjen de Roest
Judith Capelle

Fluit
Mirna Ackers 
Andreia Costa

Hobo
Martin Vera Guerra
Célia Tort Pujol

Klarinet
Sergio Sánchez
Ana Margarida Barradas 

Fagot
Evert van Noort
Alberto Amado 
 Martínez Ruiz 

Hoorn
Ruben Hudnik 
Yeonji Yu 
Marije Korenromp 
Christian Fisalli 

Trompet
Christian Jongepier 
Joost Hettinga 

Trombone
Víctor Álvarez Alegría 
Daniel dos Santos 
Jelle Koertshuis 

Pauken
Michiel Mollen 

Slagwerk
Koen Slootmans
Jarick Bruinsma 

Harp
Joost Willemze

PRODUCTIETEAM  

Repetitoren
Jan-Paul Grijpink
Luba Podgayskaya
Voorstellingsleiding
Joost Schoenmakers
Sanne van Loenen
Emma Eberlijn 
Tessel van Ruitenbeek (stagiair)
Artistieke zaken en planning
Sonja Heyl
Assistent kostuumproductie
Maarten van Mulken
Eerste toneelmeester
Wim Kuijper
Eerste belichter
Ianthe van der Hoek
Eerste rekwisiteur
Hanna Tynkkynen
Eerste kleder
Jenny Henger     
Eerste grimeur 
Pim van der Wielen
Geluidstechnicus
Ramón Schoones
Operator 
Michel van Veen
Vertegenwoordiging orkest
Ivo Lemken
Titelregie
Eveline Karssen
Bediening boventiteling
Jan Hemmer
Productievoorbereider
Puck Rudolph
Projectcoördinator
Barbara Gautschi
Productieleiding 
Nicky Cammaert
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DE NATIONALE 
OPERA 

NATIONAAL JEUGDORKEST

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

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

Het Nationaal Jeugdorkest (NJO) biedt al 
ruim zestig jaar een podium aan jong talent. 
Getalenteerde conservatoriumstudenten 
kunnen in het orkest ervaring opdoen in het 
spelen in symfonieorkesten, ensembles 
voor hedendaags repertoire of juist met 
historische instrumenten, in opera’s en 
multidisciplinaire projecten. Alle projecten 
leiden tot concerten en voorstellingen 
waarbij het publiek kan genieten van de 
topprestaties van de enthousiaste musici 
van het NJO.
 
Sinds begin 2019 vormt het Nationaal  
Jeugdorkest samen met het Jeugdorkest 
Nederland (JON, voor talenten van 14 t/m 
20 jaar) en het Jong Metropole (spel uit de 
klassieke traditie samen met swing, impro-
visatie en timing vanuit de jazz) de Natio-
nale Jeugdorkesten Nederland (NJON), 
waardoor er een doorlopende leerlijn voor 
talenten vanaf 14 jaar is ontstaan. Binnen 
deze organisatie kan het aanbod voor een 
individuele musicus optimaal worden afge-
stemd op zijn of haar kwaliteiten.



Hoofdsponsor van Nationale Opera & Ballet
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LEADERSHIP MASTERCLASS
De afgelopen twee en een half jaar hebben bewezen dat uitdagende tijden nieuwe kansen 

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

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

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

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

die focussen op leidinggeven op afstand.  

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

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

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

die hem hebben geholpen om zijn team succesvol door de crisis te loodsen. 
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Bekijk de masterclass op YouTube.

Houthoff Advertorial Masterclass Leidinggeven ZW.indd   1Houthoff Advertorial Masterclass Leidinggeven ZW.indd   1 13-8-2021   13:25:5613-8-2021   13:25:56
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STEUN DE  
NATIONALE  
OPERA 

DE NATIONALE 
OPERA DANKT 

De Nationale Opera brengt al decennia
bijzondere muziektheatervoorstellingen
van het allerhoogste niveau. Met grote
gedrevenheid en artistieke durf werken
we aan producties waarin we traditie en
vernieuwing samensmeden. Dat bezorgt
ons al vele jaren nationale en internatio-
nale faam.
 
We zijn artistiek en zakelijk kerngezond en  
om dat te blijven, hebben we uw steun 
nodig. Natuurlijk door onze voorstellingen 
te blijven bezoeken, maar – indien mogelijk 
– ook door middel van een financiële  
bijdrage.  
Met uw steun kunnen wij spraak makende 
producties van het allerhoogste niveau  
blijven maken. Voorstellingen die u verras-
sen, raken en inspireren!

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijk-
heden, fiscale aspecten en/of het  
opvragen van de brochure kunt u contact
opnemen met Marthe Seydel via
steun@operaballet.nl of 06 2802 3446,
of kijken op operaballet.nl/steun-ons.
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Berndtson, QA Consulting
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American Express, Matrix Fitness, BOOZTR

PIETER HOUBOLT
FONDS



Elenora Hu (Prinses Galathea)

ENGLISH  ▶  
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STEEF DE JONG
Operetta aficionado Steef de Jong, has 
enjoyed years of success with his produc-
tions that excite the imagination through 
the use of ingeniously constructed card-
board sets. Steef is a multi-talent who often 
directs, designs and performs in his own 
productions. From a small tent at the travel-
ling theatre festival De Parade, to a grand 
show at Rotterdam’s Oude Luxor Theater, 
Steef’s productions cast an irresistible spell 
on his audiences, pulling them into a world 
of fantasy, operetta and fun. At Dutch 
National Opera he will appear on his big-
gest stage to date.

▶  Read the interview with Steef de Jong 
on page 69

PAULIEN CORNELISSE
In Operetta Land, the main language is 
Dutch. To translate the sung texts and cre-
ate the dialogues, Steef de Jong enlisted 
the help of Paulien Cornelisse. This Dutch 
writer, comedian, columnist and presenter 
has a keen sense for the nuances of lan-
guage and a humorous and a humorous 
and witty view of the world. She is known 
for the books Taal is zeg maar echt mijn 
ding; De verwarde cavia; En dan nog iets 
and Taal voor de leuk, the documentary 
series Tokidoki (about Japan) and the pod-
cast Echt Gebeurd (with Micha Wertheim).

▶  Read the interview with Paulien  
Cornelisse on page 73

 IN A NUTSHELL

OPERETTA
While there were a plethora of operetta 
societies in the Netherlands up until a few 
decades ago, the genre seems to have 
entered an era of becoming increasingly 
unknown and unloved. Operetta Land rein-
troduces the genre by presenting an 
anthology of different operetta traditions: 
from Offenbach’s satirical French operetta 
to the Viennese waltz romance of Johann 
Strauss and many more.   

▶  Read more about the history of oper-
etta on page 83

WALTZES AND MARCHES
In the orchestra pit you will find The 
National Youth Orchestra of The Nether-
lands, which is made up of top musical tal-
ent aged between 18 and 26. Conductor 
Aldert Vermeulen leads this enthusiastic 
group of young professional musicians, 
working with them to perfect the wide 
range of waltz and march rhythms that are 
found in the operetta repertoire.

▶  Read the interview with Aldert Vermeu-
len on page 78

THE SINGERS  
Operetta Land features many young Dutch 
singers, including Frederik Bergman, Laeti-
tia Gerards and Raoul Steffani. The Dutch 
National Opera Studio (the opera company’s 
talent development programme) is also well 
represented with both Elenora Hu (winner 
of the TV programme ARIA in 2021) and 
American tenor Ian Castro, appearing on 
stage for this production. 

▶  Get to know the singers and their  
characters on page 91

Laetitia Gerards and Raoul Steffani
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Raoul Steffani (Koningin)

THE STORY

Embark on a journey to Operetta Land, a 
make-believe country that only exists in the 
imagination of the Inventor. There, we 
encounter a queen and her adopted daugh-
ter Princess Galathea. The princess used to 
be a statue in the palace of Pygmalion, the 
villainous king of neighbouring Operania. 
When the goddess Venus turned Galathea 
into a human being, she quickly fled Pyg-
malion’s clutches. The queen tries to 
convince Galathea to marry a rich prince, 
but Galathea resists. 

The queen wants to organise a ball, but the 
state coffers are empty and the staff is on 
strike. Lady Kant, a lady-in-waiting, hatches 
a plan and announces the impending arrival 
of the wealthy Prince Nicola as a suitor for 
Princess Galathea. There’s just one prob-
lem: Prince Nicola does not exist. Or does 
he? Count Lothar decides to dress up as 
Nicola in order to win Galathea’s heart, as 
does king Pygmalion. And then, seemingly 
out of the blue, the real Prince Nicola shows 
up to the ball. Things get increasingly com-
plicated. But in the end, everything always 
works out in Operetta Land, doesn’t it?
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THE MUSIC OF  
OPERETTA LAND

I LIKE TO MAKE THINGS UP
‘A wandering minstrel’
The Mikado (  1885)
 William S. Gilbert & Arthur Sullivan

I AM THE QUEEN REGENT
‘Ich bin im Land der Herr Regent’ 
Der liebe Augustin (1912)
Leo Fall 

THIS IS MY HEART
‘Ich schenk’ mein Herz’
Die Dubarry (1879) 
Carl Millöcker 

WHERE ARE YOU, LITTLE FRIEND
‘J’ai perdu mon ami’ 
L’île de Tulipatan (1868)
Jacques Offenbach

WE DEMAND OUR PAY
‘Wir wollen uns’re Gage’
Der liebe Augustin (1912)
Leo Fall

DON’T ASK ‘WHAT’, ‘WHY’ AND ‘HOW’ 
‘Never mind the why and wherefore’ 
H.M.S. Pinafore (1878)
William S. Gilbert & Arthur Sullivan

VOUS QUI FAITES L’ENDORMIE*
Faust (1859)
Charles Gounod 
* Opera (sung by King Pygmalion of 
Operania)

ME AND MY HEDGE CLIPPERS 
‘Ich bin der Prodekan’ 
Der Vogelhändler (1891)
Carl Zeller

HURRAH, HURRAH, WE’ LL SOON 
HAVE MONEY AGAIN
‘Heut’ Nacht, nach Acht’ 
Der liebe Augustin (1912)
Leo Fall

DARK-RED ROSES
‘Dunkelrote Rosen’ 
Gasparone (1884)
Carl Millöcker

MY DEAR COUNT, WE ARE HEADING 
TO THE BALL
‘Le conquérant dit à la jeune indienne’ 
La Périchole (1868)
Jacques Offenbach

LASS DIR ZEIT
Der liebe Augustin (1912)
Leo Fall 

ESTEEMED LADIES AND GENTLEMEN
‘Verehrteste Damen und Herren’ 
Die lustige Witwe (1905)
Franz Lehár

AN OYSTER PERHAPS? 
‘Die Austern wie fein!’ 
Das Spitzentuch der Königin (1880)
Johann Strauss II

WELCH TIEFES RÄTSEL IST DIE LIEBE... 
DU BIST MEINE SONNE
Giuditta (1934) 
Franz Lehár

LONG LIVE THE PRINCE
Finale tweede akte: ‘Heil unser’m Land, 
dem König Heil’
Das Spitzentuch der Königin (1880)
Johann Strauss II

LE VEAU D’OR*
Faust (1859)
Charles Gounod 
* Opera (sung by King Pygmalion of 
Operania) 

DARLING, COME HERE
Vervolg finale tweede akte
Das Spitzentuch der Königin (1880)
Johann Strauss II

Listen to the performance’s music (in 
its original language) via Spotify:
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Marc Pantus (Minister van Financiën) & Steef de Jong (Lady Kant)

THE IMAGINATION AS 
COUNTERFORCE

Interview with Steef de Jong

There is a great deal of beauty in the world we live in, but also misery. We can 
make the world a somewhat better place with the help of fantasy and imagination 
(and operetta), says Steef de Jong.

Steef de Jong is many things — a theatre maker, artist, singer, actor — but above all a pas-
sionate champion of operetta. According to him, it is an art form that suffers from a major 
image problem. The genre is often seen as dull and old-fashioned, not something many 
people are interested in anymore. But this is precisely where opportunities lie, explains 
Steef: “The great thing about this oblivion is that you get an opportunity to rediscover 
operetta. It’s a genre characterised by the knowing wink, witticisms, the ability to laugh at 
everything — including itself — and to have a huge amount of fun in the process. Only, 
we’ve rather forgotten that, and consequently we have also forgotten how lovely the music 
is.”

The approach Steef uses in his operetta productions is distinctive and very recognisable. 
They are often one-man shows in which he plays a wide range of characters, wearing cos-
tumes he himself designed and made, and surrounded by cardboard decors. His designs 
are reminiscent of pop-up books: tables complete with vases of flowers are pulled out of 
the wall, cardboard statues turn round to reveal live people, while two-dimensional char-
acters become three-dimensional before your very eyes. “I never cease to be amazed at 
what is possible just using paper and cardboard.”

Plucked from operettas 
Operetta Land is Steef’s debut for Dutch National Opera. “This venue offers so many pos-
sibilities, making it the ideal setting for me to invent an entire world of my own. I’ve called it 
Operetta Land, a tongue-in-cheek reference to albums with titles like Marco Bakker in 
Operetteland and Im Land der Operette. The next step was to come up with some inhabit-
ants for that land. I created some of the characters myself, and plucked others from 
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various operettas.” The events in Operetta Land were also inspired by the kinds of prob-
lems that typically arise in operettas, such as unrequited love and characters in disguise. 
“I’ve used various musical numbers from Der liebe Augustin by Leo Fall, for example, 
which is set in a bankrupt country where the army has gone on strike. I’ve transposed that 
situation to Operetta Land: the queen wants to hold a ball but the royal coffers are empty, 
and the hedge-clipping hussars tasked with tidying up the country have downed their 
tools. Of course economic issues are a big problem in real life, but in Operetta Land we 
turn them into something funny and light-hearted. That’s the lovely thing about operetta 
as an art form: it has a lot of humour and playfulness.”

Having made a selection of music from operettas by Johann Strauss II, Gilbert and Sulli-
van, Carl Millöcker and many others, Steef then had to turn it into a story. “That was quite 
a puzzle because of course it all had to fit together seamlessly. As a result, Operetta Land 
has many lesser-known tunes as well as some operetta classics. And interspersed among 
the joyful, upbeat music are some downright sentimental numbers.” Because Steef is not 
afraid of sentimentality. “People often find operetta excessively over-the-top or kitsch, but 
what is kitsch about two people genuinely falling in love? I find that the most authentic 
thing there is.”

Grandiose and enthralling 
The theatre company Steef de Jong founded with Ina Veen is called Groots en 
Meeslepend (Grandiose and Enthralling) for a good reason: those words encapsulate what 
he thinks theatre should be. “I want it to be something you experience intensely, where you 
become so engrossed in the story that you find yourself audibly sighing or catching your 
breath. The cardboard decors are all part of that: every time one is unfolded, there is a new 
surprise.”

Steef believes the handmade costumes and cardboard decors, that are so typical of his 
productions, epitomise the force of the imagination. “I want people in the audience, 
whether children or adults, to think, ‘Wow, I’m going to make a castle from a cardboard 
box too.’ Because you only need very simple things to create your own fantasy world. I see 
that as a counterforce to all the misery in the world. When so much is being destroyed, 
let’s make something instead. It really doesn’t have to be exquisite or perfect. In the end, 
what matters is that you can briefly escape from reality into your self-created world — 
whether on the stage or elsewhere.” The same applies to Operetta Land: “A performance 
should be a joyful night out, an antidote to all the cynicism and gloom.”

Family production 
Although Operetta Land is a family production, Steef did not create it specifically with chil-
dren in mind. “The things I make often have a sense of childlike wonder, but I never delib-
erately create something for children, or for adults. It’s more a question of assuming that 
children will be in the audience too. Anyway, I don’t think children need to be exclusively 
served cultural products made especially for them. The cultural experiences from my 
childhood that made a lasting impression on me were the times when I saw something that 

was not designed specifically for me but that I was also allowed to see. You don’t go with 
your parents to a museum to see paintings made especially for children. They’re just paint-
ings.” What is more, Steef believes children have a different kind of wisdom, making them 
much more open and receptive than adults. “I think if you say, ‘This is now going to 
become a palace’, children are more likely to accept it.”

Dream for the future 
When asked what his big dream for the future is, Steef replies without hesitation, “That’s a 
tricky one because this was my dream. To be able to create something like this for a stage 
of this calibre, with people of this calibre and with so many opportunities. I’m already living 
my dream so much so that I’ll have to think hard to come up with my next dream. Or per-
haps I’ll just start a shop!”

Text: Ewout Ganzevoort

Decorschets | Set design
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She is well known in the Netherlands for her books and columns on language, her 
novel De verwarde cavia (The Confused Guinea Pig), her comedy shows and her 
television appearances. Operetta Land was her first libretto. “I hadn’t realised how 
much the operetta music would stick in my head.”
 
Steef approached you to write the texts for Operetta Land. Why did you decide to 
accept?
Steef phoned me to tell me he had been asked to create an operetta, a family production 
for Dutch National Opera. He had a story in mind but he didn’t want to write the actual 
libretto. I have experience in writing dialogues, so I was interested in doing it. But... I didn’t 
have the time as I’m currently on tour with my latest show. However, at some point I did 
meet up with Steef and I became so inspired by his story that by the end of our conversa-
tion I’d decided I would simply make time. And that’s what happened.
 
You are famous for your way with words and you wrote a novel about a guinea pig 
who works in an office — a pretty absurd situation. How is that background 
reflected in the texts for Operetta Land?
I wrote the spoken texts between the songs in everyday language. For example, Princess 
Galathea says “Seriously, Mum?” to the queen. That’s something I hear all the time in daily 
life. I like the idea of a recognisable dialogue that you might hear in your own life, even if in 
Operetta Land it’s about hedge-clipping hussars going on strike. In my opinion, the pro-
saic and the absurd are a perfect match.
 I also like writing about people who are forced to rub along together. In my book about 
the guinea pig, that was an office setting. Operetta Land takes place at a royal court, but 
that is basically also a kind of office with plenty of scope for misunderstandings and issues 
such as ‘Who is the boss here?’ and ‘What do the authorities want from me?’
 

‘PROSAIC AND ABSURD’ 
Paulien Cornelisse on the texts for Operetta Land
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What experience do you have with opera and operetta?
It feels a bit sacrilegious to say so now, but I’m really more of an opera person. I’ve seen far 
more operas than I have operettas. But of course I’m also a comedian, which means I find 
it important to make people laugh. So in that sense I feel I am a good fit with the world of 
operetta.
 My main specific experience of operetta was Marco Bakker singing ‘Zwei Herzen im 
Dreivierteltakt’ in the Dutch comedy film Theo en Thea en de ontmaskering van het tenen-
kaasimperium. Quite unforgettable of course, but I only started to recognise the poetry in 
operetta when I saw Steef’s previous shows.
 
You also wrote the texts for the songs. How did you do that and what were the 
challenges?
It was difficult, but really fun to do. The Gilbert and Sullivan texts in particular are sung 
very fast; you need to pay attention to where the sustained notes are and make sure they 
are in a logical place in the Dutch too. What I hadn’t realised was how much the operetta 
music would stick in my head. At one point, I had to stop working on Operetta Land after 
dinner because I knew that otherwise the music would be going round in my brain all 
night. That is the dark side of operetta.
 
Operetta Land is a family production. How do you write a text that appeals to both 
children and adults?
Well, I hope I’ve managed that. On the one hand, I wrote with myself in mind and on the 
other I kept thinking about what my son would like — he’s nearly eight. Anyway, I believe 
eight-year-olds can already appreciate irony while seventy-year-olds can still have a good 
laugh at a poo joke.
 
What is it like working with Steef?
Our collaboration went really smoothly. I got the impression we each gained from the 
other. For example, Steef had this idea of introducing an angry king and I said, “How about 
if he comes from an opera land rather than Operetta Land?” That idea took on a life of its 
own. King Pygmalion sings opera music that no one understands, and he brings with him 
a risk that there won’t be a happy end in Operetta Land. Whereas Steef says that is rule 
number one in operettas: there is always a happy ending.
 It was also interesting embroidering on some of Steef’s ideas. For example, one of the 
characters is called Lady Kant — and I smuggled some things into her dialogue that refer 
to the philosophy of Immanuel Kant. It’s quite possible no one will notice, but I wrote it in 
such a way that you can still enjoy listening without that extra nuance.
 
What was your favourite scene to write?
I really enjoyed writing the scene in which Galathea and King Pygmalion flirt. King Pygmal-
ion is a creep but Galathea doesn’t realise that. At one point she has to go to the toilet and 
creepy Pygmalion says, “I wish I could come with you”. To which Galathea says, “Well, I 
need to poo and put a fresh tampon in.” I personally really liked being able to give a tam-
pon a role on the stage of Dutch National Opera & Ballet. I find it refreshing anyway when 

princesses tell it like it is. I also enjoyed giving Steef a kissing scene. Usually, he’s up there 
on the stage on his own, but this time there is a good-looking prince too, so I thought there 
should be a kiss.
 
Which character stole your heart and why?
Oh no... do I have to choose? I really like Count Lothar, the Queen’s sensitive councillor in 
Operetta Land. I have a soft spot for him because he is very weepy and panics easily.
Another of my favourites is Count Lothar’s bird Sir Taki, who is magicked into a human. Sir 
Taki can wryly observe all the goings on from a distance precisely because he isn’t a real 
human being. I can understand why he eventually wants to go back to being a bird.
 
What do you hope people get out of this production?
I hope they go home and immediately start singing or writing or crafting something. I hope 
it stimulates their creativity. And of course I also hope people who might be going through 
difficult times feel a little bit better. Operetta Land is a feel-good production. Steef once 
said to me, “I believe there’s as much nuance and depth in happiness as in sadness.” I like 
that thought, and that’s why the final song contains the line “light, air and joy have eternal 
qualities too”. That is a nice message for people to take home with them.
 
Text: Laura Roling and Paulien Cornelisse
 
 
 



Marc Pantus (Minister van Financiën) & Elenora Hu (Prinses Galathea)
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Aldert Vermeulen is the conductor for Operetta Land, leading the young musi-
cians of the National Youth Orchestra of the Netherlands. He talks to us about pre-
cision, finesse and the various operetta traditions reflected in this production.
 
How much experience do you have with operetta?
Quite a bit, actually. Over the years, I have done three productions of The Merry Widow by 
Franz Lehár, one of the classic operettas in my opinion. I’ve also conducted numerous New 
Year concerts around the world, from Hong Kong to Groningen, and operetta is a standard 
element in that repertoire.
 
Is conducting operetta difficult?
It might sound surprising but in fact operetta is one of the most difficult things to conduct. 
The music is so fluid and clear-cut that you hear immediately if something is not as it 
should be. In that sense it is similar to conducting Mozart: you need to be very precise, 
even when you are taking liberties. Take the frequent use of rubato, which allows you to be 
freer in your phrasing. But even then, you still need to have everyone in the orchestra to be 
precisely in sync, because otherwise it sounds a mess. The effect you want to achieve is of 
floating in unison in the waltzes, barely touching the ground. Of course, you can also play a 
waltz in an oom-pah-pah style, but the lovely thing about operetta is that there is so much 
finesse and sophistication in the various waltzes. As a conductor, you need to bring that 
out.
 
What is it like working with the National Youth Orchestra?
Fantastic! The members are sprightly young musicians, very eager, who all want to get 
everything precisely right. All the individual players have reached a very high standard as 
instrumentalists and they really want to find the right sound as a group. Their energy also 
means we have an awful lot of fun.
 

‘FLOATING IN UNISON — 
THAT IS THE AIM’

Interview with the conductor Aldert Vermeulen

Many of the song texts were rewritten in Dutch for Operetta Land. What are the 
challenges of singing in Dutch?
I think the biggest challenge is that it’s so rare for classical music to be sung in Dutch. 
Singers are no longer practised in that. Before the war, operas were often rewritten and 
performed in Dutch, but that tradition has been lost completely. There are standard tech-
niques for singing diphthongs and consonants in German, for example, but there aren’t 
really equivalents for Dutch. That’s why we use the German approach with a few modifica-
tions: the singer needs to vocalise the Dutch diphthong ‘ij’ differently to a German ‘ei’.
It really helps that the Dutch texts are rock solid. In terms of the sound, they fit the music 
perfectly, and they feel very natural. When I hear Elenora sing “This is my heart”, I quite 
forget it is actually a rewrite of a German song; it sounds as if it was written originally in 
Dutch.
 
Marijn van Prooijen was responsible for the arrangements for Operetta Land. 
What exactly did he do?
A lot of what we play is the original music, in the orchestration by the composers them-
selves. That is the case for perhaps eighty to ninety per cent. But we have the same setup 
in the orchestra for the whole performance, so Marijn has changed the mix of instruments 
in places to make it more aligned. He also composed music based on existing selections 
for the transitions. That music is used for scene changes or for the melodrama, which is 
when the characters are talking over the music. In that case, it is important for the music to 
reflect the intention in the spoken text.
 
Operetta used to be a popular genre in the Netherlands, especially in amateur cir-
cles. There were active operetta societies all over the country — until about twenty 
years ago. Have you any idea what happened?
I think there came a point when the staging choices and ideas about operetta productions 
no longer appealed to the new generation. The approach to operetta was stuck in a certain 
tradition from the immediate post-war period. People were faithful to that tradition for a 
long time, which meant that operetta inevitably became something old-fashioned and 
nostalgic. But of course that doesn’t have to be the case.
 
Operetta Land is not a collection of greatest hits from the operetta repertoire.
Absolutely not. ‘Dunkelrote Rosen’ is the only real evergreen. Steef has mainly selected 
relatively unknown pieces from a wide range of traditions and countries. The music of Gil-
bert and Sullivan has always been very popular in Britain but never really took off on the 
continent. We also have music from the operettas of Offenbach. That music is rooted in 
the French tradition, where the text and its declamation were important, and the melodies 
were composed around that. The Viennese operettas are much richer harmonically. I like 
to compare the French and Viennese repertoires by saying that French operettas have a 
very strong skeleton whereas Viennese operettas have much more meat on the bones.
 
What do you think Operetta Land can do for operetta?
Of course we use a lot of operetta music in Operetta Land, but I don’t really see the 
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production as a new operetta. It is more of an operetta about operettas, with a great deal 
of humour. What I hope is that it will make people curious to learn more about the genre. 
Operetta has a reputation for being light and airy, but there is depth and nuance to that 
lightness. In Viennese operetta, for instance, there is a strong undercurrent of melancholy 
under the upbeat surface, and that’s the beauty of the genre for me.
 Originally, operettas were also quite critical of society. Take the operettas from the dying 
days of the Habsburg Empire, which often poked fun at the cumbersome, bureaucratic 
government apparatus. Those operettas are full of civil servants who basically do nothing 
all day. We can relate to something like that today too, so in that regard, the humour in 
operetta is timeless. Operetta is not vulgar or superficial and the humour certainly doesn’t 
have to be dated. My main hope therefore, is that Operetta Land makes people hungry for 
more.
 
Text: Laura Roling
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Brigitte Hahn & Markus Eiche in Die Fledermaus (DNO 2008)

Are the glory days of operetta over for good? The grant for Hoofdstad Operette, 
The Netherlands’ only remaining professional operetta company, was terminated 
in 2000. And what was once a flourishing amateur circuit has become a shadow of 
its former self: whereas more than a hundred operetta societies used to be found 
throughout The Netherlands, only a few are still operating today. Even the oper-
etta society Thalia in Amsterdam, where star soprano Cristina Deutekom started 
her career, closed in 2022. We present a brief history of the rise and (temporary?) 
fall of operetta.
 
After opera emerged in Italy in the second half of the sixteenth century, more light-hearted 
forms of musical theatre soon followed, such as opera buffa in Italy and Singspiel in Ger-
many. As ‘lighter’ versions of opera, they can be seen as precursors of operetta, even if 
operetta only really crystallised as an art form when the French composer Jacques Offen-
bach founded his Théâtre des Bouffes-Parisiens in 1855. He would compose more than 
one hundred operettas in the course of his life, including evergreens such as Orphée aux 
enfers (Orpheus in the Underworld, 1858), La belle Hélène (1864), La vie Parisienne 
(1866), La Périchole (1868) and Les brigands (1869). His works were a great success in the 
Paris of the Second Empire. It was a time when the urban middle classes had money to 
spend, dreamt of yet more wealth (and status!) and enjoyed provoking the establishment 
and defying the moral standards of the day. Offenbach’s body of work played into this with 
works filled with parodic and satirical elements, using humour to criticise society. His 
operettas poked fun at the bourgeoisie, to the tune of flowing, cheerful melodies. 
 
Vienna
This new art form spread from Paris to Vienna, with Vienna soon developing into the sec-
ond epicentre of operetta. The first production to originate in Vienna premiered in 1860. 
This was Das Pensionat by Franz von Suppé, a work that is clearly influenced by Offen-
bach. Viennese operetta only acquired its own distinctive character when Johann Strauss 
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II, the king of the waltz, started composing for the genre. His Die Fledermaus (1874) is one 
of the most popular operettas of all time. A Golden Age commenced for Viennese oper-
etta, with relatively muted social criticism and plenty of room for the ‘romance of the waltz’.
 When the operetta greats of Franz von Suppé, Carl Zeller and Johann Strauss II were 
followed into their graves by Karl Millöcker (who died on 31 December 1899), Viennese 
operetta was ‘declared dead’. But not for long. In 1905, the premiere of Franz Lehár’s Die 
lustige Witwe (The Merry Widow) marked the start of a second heyday. Key composers, in 
addition to Lehár, during this so-called “Silver Age” of Viennese operetta were Oscar 
Straus, Leo Fall and Emmerich Kálmán. Rather than wallowing in nostalgia, their operettas 
embraced modernity. Trains, restaurants and cinemas all make their appearance in these 
works, but there was also room for reflections on the capitalist system. An example of this 
can be seen in Leo Fall’s Die Dollarprinzessin, an operetta about the romance between an 
impoverished European aristocrat and the daughter of an American millionaire. 
 The glory days of the Viennese operetta came to an end in the 1930s. Many composers 
were Jewish and became victims of the Nazi regime or fled to America. There, they contin-
ued their creative activities in a new environment with very different artistic impulses, 
which frequently led them in the direction of the musical.
 
Berlin
In 1899, when the Golden Age of Viennese operetta seemed to be over, Berlin took over 
the baton with the premiere of Paul Lincke’s Frau Luna. In these Berlin operettas, the 
march took precedence over the waltz. Like their Viennese counterparts, the Berlin oper-
ettas, by composers such as Paul Abraham and Walter Kollo, were firmly rooted in the 
society in which they originated: they reflected upon life in the city and were written in Ber-
lin dialect. Another typical feature of Berlin operetta was the revue format, with a strong 
focus on variety show elements.
 
Great Britain
Two names are inextricably linked with operetta in Great Britain: those of the librettist Wil-
liam S. Gilbert (1836-1911) and the composer Arthur Sullivan (1842-1900). Gilbert and 
Sullivan were initially heavily influenced by the operettas that came from Offenbach’s 
Paris, but they soon developed their own distinctive and quintessentially British style. A 
key element was a typically British sense of humour. The operettas were also full of refer-
ences to topical events and situations in Britain, which were probably lost on audiences 
outside Britain. For this reason, with the exception of The Mikado (1885), Gilbert and Sulli-
van’s operettas found little lasting success on the continent.
 
The Netherlands
Enthusiasm for the operettas of Offenbach could also be found among Dutch audiences. 
In 1862, Orphée aux enfers was performed in Amsterdam by a German company and that 
same year, Offenbach’s own company visited Amsterdam on tour with various one-act 
performances. Viennese operettas could also rely on a warm welcome in The Netherlands 
in the years that followed. Numerous local operetta companies were formed as a result. 
But of the forty to fifty operetta groups that came into existence between those early days 

and the Second World War, most only lasted a few seasons.
 One company that kept going for more than a decade was De Haghezangers, which was 
founded in 1918. In the company’s thirteen years, it performed some seventy or eighty 
operettas, mainly on stages in The Hague and Amsterdam. About a quarter of these oper-
ettas were from France, with ‘Viennese’ and ‘German’ operettas dominating the repertoire. 
The company folded in 1931 when the director Louis Bouwmeester Jr passed away.
 That gap was soon filled again with the establishment of the operetta ensemble De 
Operettezangers. This company put on its first performance on 30 July 1932, with The 
Vagabond King by the composer Rudolf Friml. In the years that followed, the repertoire 
included works such as Die Blume von Hawaii and Viktoria und ihr Husar, both by the Ger-
man composer Paul Abraham, Im weissen Rössl by Ralph Benatzky, Madame de Pompa-
dour by Leo Fall and De koningin van Montmartre, a Dutch operetta by the composer Vada 
Ennem (the professional name and anagram of Davy van Dam) and librettist Denn Sprank-
lin (the professional name of Bram d’Oliveira).
 
Fritz Hirsch Operette
In 1925, Gustav Charlé, the director of the Neues Theater am Zoo in Berlin, came to the 
Netherlands with his ensemble for a Gastspiel. His performers included Fritz Hirsch, who 
received warm praise in the reviews. One year later, Fritz Hirsch returned to the Nether-
lands with his own operetta company, and stayed. “Let’s be honest,” wrote the Dutch 
Haagsche Courant newspaper, “no Dutch company is capable of equalling Fritz Hirsch 
and his group.” That marked the start of the Fritz Hirsch Operette. In the years that fol-
lowed, this company would perform some seventy operettas.
 Unlike other Dutch operetta companies, this ensemble performed all its operettas in 
German. It even had Richard Tauber, one of the greatest operetta tenors of all time, as a 
guest performer. Another star who sang with the Fritz Hirsch Operette company was 
Johan Heesters, a Dutch tenor who had a successful career that begun in Vienna and con-
tinued in Nazi Germany.
 The Fritz Hirsch Operette performed its last operetta — Die Faschingsfee by Emmerich 
Kálmán — in 1940. It was unable to complete its tour because of the German invasion of 
The Netherlands. Later that year, on 1 October 1940, a company by the name of De 
Haagsche Operette was founded. This new ensemble was willing to take on the non-Jew-
ish employees of the Fritz Hirsch Operette, although the only role available for Hirsch him-
self was as an advisor behind the scenes. He did not hold that position for long: in 1942, 
Fritz Hirsch died in the Mauthausen concentration camp.
 
Operetta during the German occupation
When the Germans occupied The Netherlands in May 1940, operettas – even those by  
Jewish composers – initially continued to be performed as before. In November 1940, De 
Operettezangers still had Paul Abraham’s Viktoria und ihr Husar on its programme. Things 
would soon change, however, as life became increasingly difficult for Jewish performers and 
the world of operetta gradually became segregated. The newly founded Jewish company 
Joodsche Operette Studio was only allowed to perform the operettas of Kálmán and other 
Jewish composers in front of Jewish audiences. But eventually that too came to an end.
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 De Operettezangers continued to perform throughout the war years, and the occupying 
Germans also set up their own operetta companies. The Deutsches Theater in den Nieder-
landen was a company that performed opera, operetta and theatre in The Netherlands 
between 1942 and 1944. It put on operettas including Der Zigeunerbaron by Strauss and 
Das Land des Lächelns and Der Graf von Luxemburg by Lehár. In 1943, the Rheinisches 
Landestheater Arnheim was founded. These German companies did not survive the end of 
the war.
 
Flourishing professional operetta
It is striking how much enthusiasm there was for operetta immediately after the war, in the 
1945-46 theatre season. De Operettezangers continued to put on performances until 
1949, but new companies were founded as well: De Nederlandse Operette Studio (a con-
tinuation of De Joodsche Operette Studio by its surviving members), De Nationale Oper-
ette and Hoofdstad Operette. Most of these companies did not last long. The exception 
was Hoofdstad Operette, which grew to become the largest professional operetta com-
pany in The Netherlands and the only one to receive government funding.
 For many years, the company’s posters described it as “the successor to the former Fritz 
Hirsch Operette”. In the first five years of its existence, all its operettas were performed in 
Dutch. The company’s first production in 1945 was Driemeisjeshuis (originally Das Dre-
imäderlhaus, a pastiche operetta with music by Franz Schubert); the German language 
was a sensitive subject so soon after the war. It was not until 1950 that the company was 
prepared to perform Paul Abraham’s Viktoria und ihr Husar in its original German lan-
guage. “Viennese German, not that hard Prussian German,” noted director Meyer Hamel 
in an interview.
 From the 1970s, Hoofdstad Operette received government grants, although these could 
never be considered a given. In 1987, funding was almost terminated. Loud protests and 
the intervention of the Arts Council prevented this, but the discussion remained. The grant 
was finally terminated in 2000: it was deemed that the organisation had failed to rejuve-
nate the art form sufficiently. Operetta in The Netherlands was now left in the hands of the 
opera companies – who rarely staged operettas – and amateurs.
 
Amateur companies
At its peak, The Netherlands had more than a hundred local amateur operetta societies. 
Many of these societies were founded in the crisis years following the Wall Street Crash of 
1929. It was a period when people needed the gaiety, diversion and sense of community 
that operetta could offer. Similarly, for a number of years following the Second World War, 
operetta societies served the purpose of bringing people together. 
 We can only speculate as to why interest for operetta eventually faded. Did the art form 
fail to move with the times? Did the musical replace it in popular culture? Has operetta 
been caught up in a vicious circle of becoming increasingly unknown and therefore 
unloved? Whatever the reason, the numbers speak for themselves: of the hundred or so 
amateur societies once active in The Netherlands, only a handful remain today. 
Dutch National Opera sees Operetta Land as an opportunity to breathe new life into this 
genre. Rather than staging a major existing work such as Die Fledermaus or Die lustige 

Witwe, Dutch National Opera is bringing a new pastiche operetta that showcases a wide 
range of operetta traditions infused with a contemporary sense of humour. Steef de Jong 
has made it his mission to revive interest in operetta and hopes that many operettas – both 
existing and newly written – will follow.

Text: Laura Roling
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SING ALONG:  
I LIKE TO INVENT

Operetta Land’s opening song is an ode to fantasy,  
sung by the inventor. And now, you can also sing it  

at home (in Dutch!) .
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ELENORA HU
Princess Galathea
Soprano

How would you describe Operetta Land as a place — in three words?
Magic, music and joy.
 
How would you describe your character?
Galathea is an outstanding princess with a really tough attitude. She is loved by her adop-
tive mother and the people, but don’t talk to her about marriage. Love is a sensitive topic 
for her.
 
What do you like most about this production?
The decor, the texts and the interaction between all the singers and actors. Nothing is 
what it seems...
 
What do you think of operetta?
While operettas are often set in a very different time and place to our world, the people 
wrestle with the same everyday problems and feelings that we do. Frustrations about 
money, feeling insecure or lonely because you are different — and wanting a party so you 
can escape from it all. Operetta puts all this under a magnifying glass to show us the 
humorous side, while enjoying some wonderful music at the same time.
 
Why do you think fantasy and imagination are so important today?
These days, the internet makes it so easy to lose yourself within other people’s ideas and 
fantasy. Sometimes this is forced down our throats to such an extent that there is almost 
no room left for our own fantasy, while our power of imagination is actually the main instru-
ment we have for coming up with new ideas and visions! Our imagination lets us picture 
the world not as it is but as we want it to be, while also giving us the means to make this 
dream come true.
 
What does your ideal fantasy world look like?
I don’t have an ideal fantasy world, but a nice garden full of plants, flowers, trees and ani-
mals, and humming with music of course, would suit me just fine.

INTRODUCING…
Steef de Jong is accompanied on stage by an enthusiastic cast of singers. Here, 

they introduce themselves and their characters.
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RAOUL STEFFANI
Queen
Baritone
 
How would you describe Operetta Land as a place — in three words?
Fantasy, joy and champagne!
 
How would you describe your character?
I sing the role of the Queen of Operetta Land. She is crazy about champagne. Her biggest 
worry is finding a rich prince for her adopted daughter, Princess Galathea. That would fill 
the royal coffers and give her enough money to pay her army of hedge-clipping hussars so 
they can trim the whole country into tip-top shape.
 
What do you like most about this production?
The wonderful waltzing music and the humour and witticisms in both the text and the 
decor. Plus the amazing costume, which makes me look like I just walked off a Netflix 
series.
 
What do you think of operetta?
I love operetta. I love the elegance and the humour in the music. I spent a year studying in 
Vienna specifically to learn more about it. I also like the mix of music and spoken dia-
logues, which are all in Dutch in this production.
 
Why do you think fantasy and imagination are so important today?
It’s a great way of escaping from reality for a moment and building up the courage to do 
things that you would otherwise find too scary.
 
What does your ideal fantasy world look like?
Operetta Land gets pretty close!
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MARC PANTUS
Minister of Finance
Bass-baritone
 
How would you describe Operetta Land as a place — in three words?
Champagne-coloured, sparkling and sweet.
 
How would you describe your character?
I only play a single character, but he is someone particularly troubled by mood swings. He 
is a ministerial fixture at the palace, he can read and write with Lady Kant, and can be in a 
huge panic one minute and cheerful and lively the next.
 
What do you like most about this production?
The nicest aspect of this production is the uninhibited inventiveness. And the lack of pre-
tentiousness. Everything has been devised with great precision and then presented as if 
it’s off the cuff, like we’re going to pretend this was easy! I love it.
 
What do you think of operetta?
I rarely listen to music so I don’t listen to operetta, but my late mother would have been 
delighted to know I am now performing on the stage of the Dutch National Opera with a 
song by her beloved Robert Stolz. What’s more, I really enjoy the unashamed sentimental-
ity and the wonderful escapism of operetta.
 
Why do you think fantasy and imagination are so important today?
Without fantasy and imagination, everything will always stay the same. There is a way out 
of the misery! Just try it.
 
What does your ideal fantasy world look like?
In my ideal fantasy world, all the food is delicious. It has the most beautiful paintings, the 
finest music, but it’s often wonderfully quiet… and none of your shoes pinch. There are 
other people too, but only quiet ones. You only hear them when they laugh, because they 
do have a sense of humour.
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LAETITIA GERARDS
Count Lothar
Soprano
 
How would you describe Operetta Land as a place — in three words?
Magical, surprising and playful.
 
How would you describe your character?
Life is not easy for Count Lothar. He panics easily and is nervous. “Everything always 
works out well for everyone except me,” he says. He believes in love but is afraid of being 
made to look silly and being laughed at. After all, every operetta has a loser who gets the 
short end of the stick...
 
What do you like most about this production?
The creation of a fantasy world. During rehearsals, Steef had this wonderful way of includ-
ing us in his fantasy so that we could all make a new world together. Everything comes 
together there: the singing, acting, amazing colleagues plus a wonderful orchestra. What 
more could you want?
 
What do you think of operetta?
I really enjoy the fantastic melodies that are common in operettas. Operetta is entertain-
ing, but it often also contains some criticism of society, though it does so with a knowing 
wink, in a light-hearted, digestible manner.
 
Why do you think fantasy and imagination are so important today?
Fantasy lets us not only live in the real world but also create a world that does not yet exist. 
We badly need this in a time when we are facing so many challenges. It also helps us to 
escape briefly from the reality of these tough times.
 
What does your ideal fantasy world look like?
My ideal fantasy world is a world in which everyone is free and gets the opportunity to do 
what makes them happy. Where people sing and dance in the street and where you can eat 
as much chocolate as you want without getting sick.
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FEMKE HULSMAN
Sir Taki / Hedge-clipping Hussar
Mezzo-soprano
 
How would you describe Operetta Land as a place — in three words?
Dancing, light and endearing. 
 
How would you describe your character?
Sir Taki is Count Lothar’s bird. He is a bird that sees the future as bright: everything will be 
alright in the end. That’s just as well, as Count Lothar tends to forget that. Full of optimism, 
energy and the occasional hint of frustration, Sir Taki is constantly talking his friend out of 
despondency.
 
What do you like most about this production?
I’m really enjoying the opportunity to admire all these sweet, talented, creative colleagues 
from close quarters. I feel happy surrounded by the cardboard, the waltz music and these 
lovely people.
 
What do you think of operetta?
I’ve never performed in an operetta before but I think I’ll stay here in Operetta Land. What a 
joy this music is.
 
Why do you think fantasy and imagination are so important today?
Because fantasy and imagination produce the most wonderful worlds, which no one would 
ever discover otherwise. 
 
What does your ideal fantasy world look like?
To be honest, performing in this production is a fantasy life for me. With the most amazing 
handmade costumes, metres-high decors, the moving story Steef has dreamt up, sur-
rounded by the most incredibly talented singers, dancing on the stage of the Dutch 
National Opera... can this be real?
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IAN CASTRO
Prince Nicola / Hedge-clipping Hussar
Tenor
 
How would you describe Operetta Land as a place — in three words?
Colourful, surprising and wild!
 
How would you describe your characters?
The Hedge-clipping Hussars are both fun-loving artists and soldiers, with a feel for the 
colourful world of landscape architecture. They make sure Operetta Land looks neat and 
tidy, while they also guard it against their vile neighbours from Operania.
 
Prince Nicola is the sweet surprise everyone is waiting for. He is warm-hearted and full of 
love. He may not come from Operetta Land, but deep down he knows this is the only place 
he could call home.
 
What do you like most about this production?
That we can create a place where everyone’s dreams can come true.
 
What do you think of operetta?
It is different to opera in a lovely, enjoyable way. We really have a lot of fun performing 
together on stage.
 
Why do you think fantasy and imagination are so important today?
We live in a time in which you can easily grow up too fast. We get so many stimuli that we 
forget to enjoy life. We also forget that we have the power to dream and to improve our 
lives.
 
What does your ideal fantasy world look like?
My dream world is one of journeys and discoveries! I go in search of treasure and have fun 
with my friends. It is a world full of exotic animals and brightly coloured plants. I’d like to 
investigate what this world has to offer us, and get some amazing memories along the way.
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FREDERIK BERGMAN
King Pygmalion / Hedge-clipping Hussar
Bass-baritone
 
How would you describe Operetta Land as a place — in three words?
Joyful, eternal and hysterical.
 
How would you describe your character?
Pygmalion is a true opera baddie, full of melancholy and with evil plans. But the fun thing is 
he doesn’t see it that way at all. He feels completely at home in the ‘concrete-look’ Opera-
nia filled with dramatic emotions. Me too, actually...
 
What do you like most about this production?
It’s wonderful to go around misleading everyone with my clever plan. Of course you can 
only be a downright baddie like this on stage, not in real life. In addition, I’m doing this pro-
duction with an incredibly nice group of people.
 
What do you think of operetta?
Operetta is relatively new for me. It’s really fun to explore the possibilities and liberties that 
you don’t normally get in opera. It took me a while to get used to the music, but once you 
have embraced it you can’t get it out of your head.
 
Why do you think fantasy and imagination are so important today?
Fantasy and imagination are always important. Without them, everything stays as it is and 
that is often the precursor to a downward spiral. Creativity stops you becoming compla-
cent about what you have. It lets you assess whether you could make some improvements.
 
What does your ideal fantasy world look like?
In my fantasy world, there are no more taboos and everything can be discussed. On top of 
that, everything you do there should be enjoyable. That is what matters, rather than 
whether it makes commercial sense. Some enjoyable things just happen to cost money.
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ARTISTIC TEAM

STEEF DE JONG
Concept, direction, set and costumes
Verzinner (inventor of the story)/Lady 
Kant/Venus
Steef de Jong is a Dutch theatre maker, 
songwriter and visual artist. In his work, he 
likes to explore the boundaries between art 
and kitsch, ratio and sentiment, reality and 
fantasy, subtle details and grand gestures. 
He studied at the Gerrit Rietveld Academy 
and the Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten (DasArts). As a student, he was 
captivated by operetta. With Ina Veen, he 
founded the company Groots en 
Meeslepend in 2014 and made a name with 
their ‘one-man operettas’. For the Haar-
lem-based Toneelschuur Producties, he 
directed Johann Strauss II’s Eine Nacht in 
Venedig and will create an adaptation of 
Oscar Straus’ operetta Der tapfere Soldat. 
Earlier this season, he made his interna-
tional debut with Ein Papp-Konzert at the 
Vienna Volksoper, the home of operetta. 
DNO debut

ALDERT VERMEULEN
Conductor
Aldert Vermeulen began his musical stud-
ies on piano, violin and organ. After gradu-
ating from the Conservatorium van Amster-
dam, he worked as assistant conductor to 
Christian Thielemann at the Bayreuther 
Festspiele. He also worked with Jaap van 
Zweden, Riccardo Chailly, Sir Colin Davis 
and Gennady Rozhdestvensky, among oth-
ers. As a guest conductor, he has con-
ducted orchestras at home and abroad, 
including Het Orkest van het Oosten, the 

Residentie Orkest in The Hague, the Noord 
Nederlands Orkest, the Nederlands Kamer-
orkest, Opera Zuid, Atlantic Symphony 
Orchestra, Hong Kong Philharmonic and 
the Philharmonie Essen. From 2009 to 
2013, Vermeulen was artistic director of 
Dallas Symphony Orchestra. From 2006 to 
2011, he was part of the music staff of 
Dutch National Opera. Since 2013, he has 
worked as the company’s assistant 
conductor. 

PAULIEN CORNELISSE
Libretto
Paulien Cornelisse is a writer, comedian, 
columnist and television presenter. Her first 
theatre show Dagbraken premiered in 
2008, for which she received the ‘Neer-
lands Hoop’ award. The shows Hallo Aarde 
(2010), Maar Ondertussen (2013), Om mij 
moverende redenen (2017) and Aanstalten 
(2021) followed. With her keen sense of lan-
guage and humour, she wrote the books 
Taal is zeg echt mijn ding (2009), En dan 
nog iets (2012), the novel De verwarde 
cavia (2016), Taal voor de leuk (2018) and 
Japan in honderd kleine stukjes (2020). She 
also presented two seasons of the travel 
programme Tokidoki about Japan for 
VPRO. In addition, she is a regular column-
ist for newspaper de Volkskrant. 
DNO debut

MARIA LAMONT
Co-director
Canadian opera director Maria Lamont 
began her career as an actor, but quickly 
gained experience as an assistant director 
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and as a revival director. In recent years she 
has held these positions at various interna-
tional opera houses, including Théâtre du 
Châtelet, Opéra national du Rhin, Opera 
Vlaanderen, La Monnaie, Théâtre des 
Champs-Elysées and the prestigious La 
Scala in Milan. Recently she directed Don 
Giovanni for Pacific Opera Victoria (Can-
ada). Previously, she directed Gian Carlo 
Menotti’s The boy who grew too fast at 
Dutch National Opera and an abbreviated 
version of Mozart’s Le nozze di Figaro in the 
heart of the corona pandemic. 

COR VAN DEN BRINK
Lighting design
Dutch lighting designer Cor van den Brink 
designs for opera, dance, theatre, urban 
spaces and site-specific works. He has 
worked closely with directors such as Pierre 
Audi, Christof Loy and Monique Wagemak-
ers. He created and redesigned several 
lighting designs, including for productions 
of Poulenc’s Dialogues des Carmélites 
(Royal Opera House London) and Wagner’s 
Die Walküre (DNO). At the Cobra Museum 
for modern art, he designed the lighting for 
the exhibition Karel Appel: the Opera. Most 
recently, he created the lighting design for 
the youth opera Goud!, A Song for the 
Moon and Rigoletto at the Gran Teatre del 
Liceu in Barcelona.

LAURA ROLING
Dramaturgy
Laura Roling studied Classical Languages 
and English at the University of Amster-
dam. After graduating, she wrote about 

opera, music and theatre for various media. 
She also worked for diverse theatres and 
groups, including de Brakke Grond, music 
theatre collective Club Gewalt and chore-
ographer Jelena Kostić. Since 2020, she 
has been working as a dramaturg at Dutch 
National Opera.
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SINGERS

RAOUL STEFFANI
Koningin (Queen)
Dutch baritone Raoul Steffani studied at the 
conservatories of Vienna and Amsterdam, 
and was a member of the studio of the 
Opéra National de Lyon, where he debuted 
the role of Ramiro in L’heure espagnole. He 
has worked with renowned conductors Sir 
Mark Elder, Vladimir Jurowsky and David 
Zinman with the Dutch Radio Philharmonic 
Orchestra, the Netherlands Philharmonic 
Orchestra, Orchestra of the Age of Enlight-
enment and Camerata Salzburg, among 
others. Last season he sang Ned Keene in 
Peter Grimes at the Wadopera. Further-
more, he is a member of Equilibrium, Bar-
bara Hannigan’s Mentoring Programme.  
In 2021, he recorded a duet album with 
Magdalena Kožená. Steffani received the 
prestigious Grachtenfestival Prize 2018 and 
the Dutch Classical Talent Audience Award 
2018, and performed at the Prinsengracht-
concert in 2019. 

ELENORA HU
Prinses (Princess) Galathea
Dutch soprano Elenora Hu was born in 
Delft. After studying English Language and 
Culture at Leiden University, she focused 
on her vocal studies at the Utrecht Con-
servatory with Dobrinka Yankova as well as 
with Nelly Miricioiu. In 2021, she won 
Omroep Max’s TV opera competition ARIA 
and made her debut with Dutch National 
Opera in How ANANSI freed the stories of 
the world. As the winner of ARIA, she was 
invited to join Dutch National Opera Studio. 
The studio programme offers a wide range 

of practical experience in large and small 
roles, recitals and coachings. 

MARC PANTUS
Minister van Financiën (Minister of 
Finance)
Dutch bass-baritone Marc Pantus has per-
formed as a soloist with the Royal Concert-
gebouw Orchestra, the Rotterdam Philhar-
monic Orchestra, the Netherlands 
Chamber Orchestra, Asko|Schönberg, the 
Dutch Bachvereniging, Wunderbaum and 
crossover dance company ISH, among oth-
ers. Pantus’ ode to Schubert for vocal 
ensemble Frommermann, FrommerFranz, 
was praised by the press. He also created a 
singular arrangement of Parsifal for three 
singers, harmonium, piano, synthesiser and 
bass guitar. Moreover, he recently sang the 
role of Bottom in Britten’s A Midsummer 
Night’s Dream at Opera Zuid and per-
formed a probing Bluebeard with the 
National Youth Orchestra, conducted by 
Antony Hermus. At Dutch National Opera, 
he previously sang in Hondenhartje and 
Reimsreisje. 

LAETITIA GERARDS
Graaf (Count) Lothar
Dutch soprano Laetitia Gerards studied 
classical singing at the Conservatorium van 
Amsterdam (CvA) with Sasja Hunnego. She 
is a regular guest with several Dutch 
orchestras, including the Netherlands Phil-
harmonic Orchestra, the Radio Philhar-
monic Orchestra, the Netherlands Cham-
ber Orchestra, the Residentie Orkest, the 
Concertgebouw Chamber Orchestra, 
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Amsterdam Sinfonietta and the Orchestra 
of the Eighteenth Century. She has a great 
affinity for the American repertoire, including 
Kurt Weill, Leonard Bernstein and George 
Gershwin, as well as classic opera roles, 
such as Musetta in La Bohème, Lisette in La 
Rondine and Marzelline in Fidelio. She 
recently performed the lead role in Smet-
ana’s Die verkaufte Braut at the Nederlandse 
Reisopera. She has also won the Concertge-
bouw Young Talent Award and the first prize 
of the Prinses Christina Concours.
DNO debut

FREDERIK BERGMAN
Pygmalion/Heggenschaarhuzaar 
(hedge-clipping hussar)
Dutch bass-baritone Frederik Bergman 
graduated from the Tilburg Conservatoire 
in 2012. In 2018, he made his debut with 
Dutch National Opera in the role of Abra-
ham in James MacMillan’s Clemency. In 
the 2019-2020 and 2020-2021 seasons, he 
was part of Dutch National Opera Studio 
and performed in Willem Jeths’ Ritratto and 
Rossini’s Petite messe solennelle. As an 
alumnus of the talent development pro-
gramme, he returned for several roles: 
Masetto in Don Giovanni, Soldier in 
Salome, Lord Rochefort in Anna Bolena, 
Aeneas in Dido and Aeneas and Zuniga in 
Carmen. This season he returns to DNO as 
Achilla (Giulio Cesare) and Mr Pilkinson 
(Animal Farm). Furthermore, he will sing 
Don Fernando (Fidelio) at the Nederlandse 
Reisopera and First Officer in John Adams’ 
The Death of Klinghoffer in the 
Concertgebouw.

FEMKE HULSMAN
Sir Taki/Heggenschaarhuzaar  
(hedge-clipping hussar)
Dutch mezzo-soprano Femke Hulsman 
comes from Nijmegen. After graduating 
from secondary school, she obtained her 
bachelor’s degree in psychology in Utrecht. 
She then started studying classical singing 
at the Conservatorium van Amsterdam. 
She is now a first-year master’s student 
there with voice teacher Sasja Hunnego 
and coach Phyllis Ferwerda. Besides sing-
ing, Femke enjoys playing the piano and 
takes lessons with pianist Hristo Petrov. 
She also enjoys improvisational singing.

IAN CASTRO
Prins (prince) Nicola/
Heggenschaarhuzaar  
(hedge-clipping hussar)
American-Puerto Rican tenor Ian Castro 
obtained his master’s degree from The Juil-
liard School in New York. Since the 2021-
2022 season, he has been part of the Dutch 
National Opera Studio, for which he 
receives a grant from the New York Opera 
Foundation. With DNO, he previously sang 
the roles of Gastone in Verdi’s La traviata, 
Signor Hervey in Donizetti’s Anna Bolena 
and Le Remendado in Bizet’s Carmen. He 
also performs regularly in the concerts 
given by the members of Dutch National 
Opera Studio. 
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PRODUCTION TEAM  

Rehearsal pianists
Jan-Paul Grijpink
Luba Podgayskaya
Stage management
Joost Schoenmakers
Sanne van Loenen
Emma Eberlijn 
Tessel van Ruitenbeek (stagiair|intern)
Artistic affairs and planning
Sonja Heyl
Costume supervisor
Maarten van Mulken
Master carpenter
Wim Kuijper
Lighting manager
Ianthe van der Hoek
Props master
Hanna Tynkkynen
First dresser
Jenny Henger     
First wigs and make-up artist
Pim van der Wielen
Sound engineer
Ramón Schoones
Operator 
Michel van Veen
Orchestra representative
Ivo Lemken
Surtitle director
Eveline Karssen
Surtitle operator
Jan Hemmer
Set supervisor
Puck Rudolph
Project coordinator
Barbara Gautschi
Production manager
Nicky Cammaert
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NATIONAL YOUTH ORCHESTRA  
OF THE NETHERLANDS

First violin
Martine Velthuis
Niki Perdok
Skye Kinlaw
Maria Rodríguez Estévez
Anna Gruzinskaia
Reinout Pauwels
Karina Sosnowska
Hadewych de Vos
Celeste Engel
Valentine Blangé
Althea Witmer
Inana Garis

Second violin
Romina Engel
Lisanne Clignett
Laura Soeters
Lidewij de Vos
Felix Kessels
Rebecca Gardiner
Glenn van Hoof
Sofia Guevara
Eduardo Diez Garcia
Sophie Paeshuyse

Viola
Susannah Nieuwenhuizen
Quirine Kingma
Annemarie Hensens
Emiel de Jongh Swemer
Bart Folkers
Rodo Nijhof
Rodrigo Freitas
Clara García Alonso

Cello
Emma Warmelink
Agata Pośnik
Martin Álvarez Díaz
Falou Lansink
Gied van Oorschot
Gloria Expósito Pérez

 Double bass
Javier Clemen Martinez
Geert Pfeiffer
Jurjen de Roest
Judith Capelle

Flute
Mirna Ackers 
Andreia Costa

Oboe
Martin Vera Guerra
Célia Tort Pujol

Clarinet
Sergio Sánchez
Ana Margarida Barradas 

Bassoon
Evert van Noort
Alberto Amado Martínez 
Ruiz 

Horn
Ruben Hudnik 
Yeonji Yu 
Marije Korenromp 
Christian Fisalli 

Trumpet
Christian Jongepier 
Joost Hettinga 

Trombone
Víctor Álvarez Alegría 
Daniel dos Santos 
Jelle Koertshuis 

Timpani
Michiel Mollen 

Percussion
Koen Slootmans
Jarick Bruinsma 

Harp
Joost Willemze
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NATIONAL YOUTH ORCHESTRA  
OF THE NETHERLANDS

The National Youth Orchestra (NJO) has 
been providing a stage for young talent for 
over sixty years. Talented conservatory  
students can gain a myriad of experiences 
– performing the symphonic repertoire, 
contemporary music, baroque as well as 
operas and multidisciplinary projects.  
All projects lead to concerts and perfor-
mances that enable audiences to enjoy  
the first-rate performances of the NJO’s 
enthusiastic musicians.

Since the beginning of 2019, the National 
Youth Orchestra, together with the Youth 
Orchestra Netherlands (JON, for talents 
aged 14 to 20) and the Young Metropole 
(which combines the classical tradition with 
swing, improvisation and jazz rhyth,s) forms 
the National Youth Orchestras Netherlands 
(NJON), creating a continuous curriculum 
for talents aged 14 and up. Within this 
organisation, the programme is optimally 
tailored to an individual musician’s 
qualities.

DUTCH NATIONAL 
OPERA 

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

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



Main sponsor of Dutch National Opera & Ballet 
Houthoff.com

LEADERSHIP MASTERCLASS
The past two and a half years have demonstrated that challenging times can offer new 

opportunities, and a standstill does not necessarily preclude progress. During this period, 

space was created for new insights and opportunities to grow, both personally and 

professionally, and we were able to explore the potential of online collaboration further. 

Together with Dutch National Opera & Ballet, Houthoff organised various masterclasses 

on remote leadership.  

Good leadership is all about versatility, as each situation requires its own approach, but an essential 

element at all times is focus. Matthew Rowe, musical director of Dutch National Ballet and chief 

conductor of Dutch Ballet Orchestra, shares the leadership techniques and experiences that helped 

him get his team through the crisis successfully. 
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Watch the masterclass on YouTube.

Houthoff Advertorial Masterclass Leidinggeven ZW.indd   1Houthoff Advertorial Masterclass Leidinggeven ZW.indd   1 13-8-2021   13:25:5613-8-2021   13:25:56
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FOR PROVIDING GRANTS

MAIN SPONSOR OF DUTCH NATIONAL  
OPERA & BALLET

PRIVATE DONORS TO THE DUTCH 
NATIONAL OPERA & BALLET FONDS

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

PARTNER OF OPERETTA LAND

PARTNERS OF DUTCH NATIONAL  
OPERA STUDIO

NO&B BUSINESS LOUNGE MEMBERS

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

PARTNERS

American Express, Matrix Fitness, BOOZTR

PIETER HOUBOLT
FONDS

SUPPORT DUTCH 
NATIONAL OPERA 

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

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

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

DUTCH NATIONAL 
OPERA WOULD 
LIKE TO THANK 



— 
Een muzikale reis door het lichaam

— 
Een muzikale reis door het lichaam

HET LIJFLIED

VANAF 6 JAAR– KAARTEN VANAF € 10

28 december t/m 
8 januari
—
operaballet.nl

meer info

114

COLOFON | COLOPHON

Uitgever | Publisher 
Nationale Opera & Ballet | Dutch National Opera & 
Ballet 
Sophie de Lint (directeur De Nationale Opera)  (director 
Dutch National Opera) 
Stijn Schoonderwoerd (algemeen directeur) | (general 
director) 

Samenstelling en redactie | Composition and 
editing 
Laura Roling
Tekstredactie | Text editing 
Jasmijn van Wijnen, Eline Hadermann, Kate Harriman & 
Ewout Ganzevoort 
Grafisch ontwerp | Graphic design 
Lesley Moore 
Opmaak | Lay out 
Mark Drillich 
Productie | Production 
Saskia van Dongen 
Druk | Print 
Tuijtel 

Fotografie en beeld | Photography and images 
Repetitiefoto’s door Ben van Duin
Portret Steef de Jong in zijn atelier door Kim Krijnen
Ontwerpen door Steef de Jong 
Rehearsal photography by Ben van Duin
Portrait of Steef de Jong in his studio by Kim Krijnen
Designs by Steef de Jong
Scènefoto Der Zigeunerbaron: Maria Austria
Scènefoto Die Fledermaus: Hans van den Bogaard 

Teksten | Texts
In het kort | In a nutshell 
Nederlands: Laura Roling
English translation: Laura Roling
Het verhaal | The story 
Nederlands: Laura Roling
English translation: Laura Roling
De muziek van Operetta Land | The music of Operetta 
Land
Nederlands: Laura Roling
English translation: Laura Roling
Interview met Steef de Jong | Interview with Steef de 
Jong
Nederlands: Ewout Ganzevoort
English translation: Clare Wilkinson
Interview met Paulien Cornelisse | Interview with Paulien 
Cornelisse
Nederlands: Laura Roling
English translation: Clare Wilkinson
Interview met Aldert Vermeulen | Interview with Aldert 
Vermeulen
Nederlands: Laura Roling
English translation: Clare Wilkinson
Operette: een beknopt overzicht | Operetta: a brief 
history
Nederlands: Laura Roling
English translation: Clare Wilkinson
Even voorstellen… de zangers | Introducing… the 
singers
Nederlands: Ewout Ganzevoort
English translation: Clare Wilkinson
Biografieën | Biographies
Nederlands: Eline Hadermann
English translation: Eline Hadermann

Muziekrechten | Music rights
- Léo Fall - Der liebe Augustin © Felix Bloch Erben 
GmbH & Co., Berlin
- Charles Gounod/J. Barbier, Michel Carré - Faust © 
Éditions Choudens, Paris/Wise Music London. Albersen 
Verhuur B.V., ‘s-Gravenhage
- Jacques Offenbach/Henri Meilhac, Ludovic Halévy - 
La Périchole. Krit. Ed. Jean-Christophe Keck © Bote & 
Bock Berlin/Boosey & Hawkes London. Albersen Ver-
huur B.V., ‘s-Gravenhage
- Johann Strauß Jr. – Das Spitzentuch der Königin. Krit. 
Ed. Michael Rot © Strauß Edition Wien/Hermann Ver-
lag. Schott Music Mainz. Albersen Verhuur B.V., 
‘s-Gravenhage
- Franz Lehár/Viktor Léon, Leo Stein – Die lustige Wit-
we. Franz Lehár/Fritz Löhner-Beda, Paul Kaepler – Giu-
ditta © Josef Weinberger London. Albersen Verhuur 
B.V., ‘s-Gravenhage
- Jacques Offenbach – L’Île de Tulipatan (Die Insel Tuli-
patan) © Henschel Verlag Kunst & Gesellschaft Berlin
- Carl Zeller – Der Vogelhändler © Henschel Verlag 
Kunst & Gesellschaft Berlin
- Carl Millöcker/Friedrich Zell, Richard Genée; Fassung 
Ernst Steffan, Paul Knepler – Gasparone – Dunkelrote 
Rosen © Dreiklang-Dreimasken; G. Ricordi & Co. Büh-
nen und Musikverlag GmbH Berlin

Overige arrangementen © Marijn van Prooijen, 
’s-Gravenhage
Teksten © Steef de Jong/Groots en Meeslepend,  
Haarlem en © Paulien Cornelisse, Amsterdam
Other arrangements © Marijn van Prooijen, The Hague
Lyrics © Steef de Jong/Groots en Meeslepend, Haarlem 
and © Paulien Cornelisse, Amsterdam

Disclaimer: Wij hebben gepoogd om alle rechthebben-
den van de in deze productie gebruikte muziek te ach-
terhalen. Rechthebbenden die nochtans menen 
aanspraak te kunnen maken wordt verzocht contact op 
te nemen met DNO.
Disclaimer: We have attempted to trace all rights hol-
ders of the music used in this production. Holders of 
rights who nevertheless believe they are entitled are 
requested to contact DNO. 

Rechthebbenden die menen aan deze uitgave aanspraken 
te kunnen ontlenen, wordt verzocht contact op te nemen 
met de uitgever. Niets uit deze uitgave mag worden ver-
menigvuldigd en|of openbaar gemaakt door middel van 
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 
Rightsholders who believe they can derive rights from this 
publication are requested to contact the publisher. No 
part of this publication may be reproduced and|or made 
public by means of printing, photocopying, microfilm or in 
any other way without the prior permission of the 
publisher. 

CIP-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag 
CIP data Koninklijke Bibliotheek, The Hague 
Operetta Land, Steef de Jong en Paulien Cornelisse 
[samenstelling Laura Roling]. Amsterdam, De Nationale 
Opera. ISBN|EAN: 9789050823302
Trefw.: Operetta Land (operette) | Steef de Jong | 
Paulien Cornelisse | Aldert Vermeulen



HET 
ZWANENMEER

FO
TO

: M
AR

TA
 S

YR
KO

meer info

22 maart t/m 
18 april
—
operaballet.nl




