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COMPONIST TYSHAWN SOREY: 
GECOMPONEERDE MUZIEK EN  
SPONTANE MUZIEK

“Ik streef ernaar om een Odyssee te  
creëren, die zowel sereen als intens  

en angstaanjagend gevaarlijk is.”
– Tyshawn Sorey

Grensverleggend componist Tyshawn 
Sorey wordt geprezen om zijn buitenge-
wone virtuositeit en vermogen om compo-
sitie en spontane muziek met elkaar te ver-
binden. In Perle Noire: Meditations for 
Joséphine verkent en verbreedt hij de muzi-
kale nalatenschap van Joséphine Baker. 
Samen met Julia Bullock laat hij de glans en 
de glamour van haar iconische liedjes los 
om haar geleefde ervaring naar de voor-
grond te laten treden in nieuwe expressieve 
composities. Voor Perle Noire is hij echter 
meer dan enkel de componist. Samen met 
vijf musici van het vooruitstrevende Interna-
tional Contemporary Ensemble, betreedt 
hij als muzikaal leider, pianist én percussio-
nist het podium.

▶  Lees meer over Tyshawn Sorey’s 
muziek voor Perle Noire: Meditations 
for Joséphine op pagina 31

JOSÉPHINE BAKER: LA PERLE NOIRE
Dansend in een bananenrok, opgesloten in 
een kooi en zingend over haar ‘thuis’ in 
Afrika, werd de zwart-Amerikaanse 
Joséphine Baker een legende in Europa. Ze 
kwam bekend te staan als ‘de zwarte parel’ 
en groeide uit tot het symbool van de zoge-
noemde l’art nègre. In Perle Noire: Medita-
tions for Joséphine zien we een andere 
Joséphine: ze draagt niet langer bananen, 
het ritme van haar charleston is vertraagd 
en haar danse sauvage is verleden tijd. Weg 
van het stereotype opent Perle Noire 
daarom met de woorden: “Here is who I am 
now”, zodat er vanuit een hedendaags per-
spectief gereflecteerd kan worden op het 
leven van deze iconische vrouw. 

KLASSIEK ZANGERES JULIA BULLOCK 
EN HET MASKER VAN JOSÉPHINE BAKER

“Julia, je doet me denken aan Joséphine 
Baker. Weet je wie zij was?“

– Docent van Julia Bullock op het 
conservatorium

Toen Julia Bullock besloot om West-Euro-
pese klassieke muziek te studeren, had ze 
eigenlijk gehoopt om zichzelf, haar stem en 
expressieve capaciteiten verder te kunnen 
bevrijden. In plaats daarvan werd ze onmid-
dellijk geconfronteerd met complexe 
gevoelens over haar identiteit als vrouw van 
kleur. Bovenstaande opmerking vormde 
vervolgens de start van haar zoektocht naar 
zichzelf en de kiem voor Perle Noire: Medi-
tations for Joséphine. Als de vocale solist 
én belichaming van Joséphine Baker adres-
seert ze onderwerpen als uitbuiting, objec-
tivering en exotisme. 

▶  Lees meer over Julia Bullock’s verhou-
ding tot Joséphine Baker op pagina 16

 IN HET KORT

REGISSEUR PETER SELLARS: OP ZOEK 
NAAR VERBORGEN SCHATTEN

“Julia Bullock beweegt de hele kunstvorm 
richting een nieuwe relevantie; op iemand 

als haar hebben we zitten wachten.”
– Peter Sellars

Peter Sellars staat niet alleen bekend om 
zijn baanbrekende en transformerende 
interpretaties van klassieke opera’s, maar 
ook om zijn samenwerkingen met creatieve 
en vooruitstrevende kunstenaars. Hij nam 
Julia Bullocks project, dat zou uitgroeien 
tot Perle Noire: Meditations for Joséphine, 
onder zijn vleugels om het verhaal achter 
Bakers glimlachende façade naar de voor-
grond te brengen.

Julia Bullock

Peter Sellars Tyshawn Sorey

Joséphine Baker
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DICHTER CLAUDIA RANKINE:  
THE RACIAL IMAGINARY

“Weet je ten volle dat wat er in mij  
ontbreekt, door jou van mij is afgenomen 

voordat een van ons hier aankwam?”
– Claudia Rankine

Gevierd dichter Claudia Rankine wordt 
geprezen om haar vermogen om de onuit-
gesproken individuele en collectieve gevol-
gen van racisme in een ogenschijnlijk post-
koloniale samenleving te verwoorden. Voor 
Perle Noire: Meditations for Joséphine 
schreef ze over een van de minst 
beschermde mensen in de westerse 
samenleving: een zwart meisje, dat aan het 
begin van de 20ste eeuw opgroeide in ‘Jim 
Crow-Amerika’ en dat, hoe onwaarschijnlijk 
het ook was, haar weg vond naar Parijs. 
Met haar teksten neemt ze de toeschouwer 
mee tot diep in de krochten van Joséphine 
Bakers harde realiteit.  

▶  Laat je meenemen door Claudia Ran-
kine en haar schrijfproces voor Perle 
Noire: Meditations for Joséphine op 
pagina’s 12, 27 en 36

Claudia Rankine

Julia Bullock & Alice Teyssier

Travis Laplante, Peter Sellars, Rebekah Heller & Michael Schumacher



“Perle Noire: Meditations for 
Joséphine is een project op zoek 
naar een verborgen schatten. Het 

gaat over alles wat ze bij leven  
niet kon erkennen.”

—
Peter Sellars

11

HET HIER EN NU IS  
ONZE LEIDRAAD

Het is een groot genoegen om terug te 
keren naar De Nationale Opera met Perle 
Noire: Meditations for Joséphine; een 
samenwerking met een groep kunstenaars 
die ik al lang bewonder. 

Julia Bullock houdt zich al bezig met 
Joséphine Baker en haar muziek sinds haar 
allereerste recital in New York. Samen met 
Tyshawn Sorey werkte ze intensief aan de 
biografische, contextuele en muzikale ele-
menten van Bakers Music Hall-liedjes – ze 
verdiepten zich in de muziek en de woor-
den. Claudia Rankine schreef een reeks aan 
teksten die elk lied situeren in tegenstrijdig-
heid, helderheid en openlijk verzet. De 
musici van het International Contemporary 
Ensemble gaven de opdracht voor het werk 
en waren vanaf het begin als kunstenaars 
en partners betrokken. Samen werken we 
nu al zeven jaar aan dit materiaal in steeds 
evoluerende versies. Daardoor is Perle 
Noire een kunstwerk dat altijd in ontwikke-
ling blijft en dat nooit helemaal af is. Het 
hier en nu is natuurlijk onze leidraad. Dit is 
een voorstelling over wat we nu voelen en 

ervaren, met een sterk bewustzijn van, met 
de historische wortels en met de aanhou-
dende gevolgen in het heden.

We zijn het ‘entertainment’ voorbij. Laten 
we allemaal onze tijd gebruiken om onze 
wortels te erkennen, de gevolgen van onze 
geschiedenis aan te pakken en een humane 
toekomst te creëren met gelijkheid, recht-
vaardigheid, plezier, vrijheid en spirituele 
bevrijding. Die toekomst begint nu.

Tekst: Peter Sellars
Vertaling: Naomi Teekens

Peter Sellars
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HET ZWARTE MEISJE -  
HET MINST BESCHERMDE 

ALLER WEZENS

Dat waren min of meer de eerste regels die ik schreef, als aanzet tot wat Perle Noire: Medi-
tations for Joséphine zou worden. Een project dat zich ontwikkelde onder de vleugels van 
de indrukwekkende Peter Sellars, Julia Bullock en Tyshawn Sorey. 

Toen Peter mij in de zomer van 2015 vroeg om te schrijven over het leven van Joséphine 
Baker, was ik op zijn zachtst gezegd sceptisch. Hij was in Aix-en-Provence om Iolanta te 
regisseren. Dus reisde ik vanuit Parijs af naar het zuiden. Voordat we elkaar ontmoetten, 
bezocht ik zijn enscenering van deze opera naar het toneelstuk van Henrik Hertz, dat het 
verhaal vertelt van de blinde dochter van koning René die afgezonderd en beschermd 
opgroeit – ver weg van de wisselvalligheden en grillen van de mens. Toen we na de voor-
stelling samenzaten, stelde Peter voor dat ik zou schrijven over het minst beschermde aller 
wezens: een zwart meisje dat opgroeide in Jim Crow-Amerika aan het begin van de 20ste 
eeuw, en dat, hoe onwaarschijnlijk ook, haar weg zou vinden naar Parijs om daar een ster 
te worden. 

Ikzelf was opgegroeid in een Amerika dat slechts een klein beetje beter was voor zwarte 
meisjes. En beelden van Joséphine Baker die schaars gekleed in haar bananenrok danste 
voor een zaal vol met opgedofte witte mensen hadden me nooit echt geïnspireerd – dat is 
wat ik tegen Peter zei. Ik vertelde hem onomwonden dat ik niet geïnteresseerd was in 
Europa’s exotisering van Joséphine Baker; noch was ik gecharmeerd van Bakers 

afhankelijkheid van die exotisering in de manier waarop ze zichzelf positioneerde. Er waren 
vele anderen geweest die zich ten tijde van de Harlem Renaissance juist actief hadden ver-
zet tegen stereotyperingen waarin witheid steevast als superieur beschouwd werd. Ik 
dacht zeker te weten dat Baker niet een van hen was.

Maar zoals vaak het geval is voordat ik begin met schrijven: ik had gelijk, en tegelijkertijd 
had ik het volkomen mis. Wat ik ervoer waren gevoelens die onlosmakelijk verbonden zijn 
met de algemene behandeling van zwarte mensen in een wereld die toegewijd is aan de 
vooruitgang van witte mensen. Maar daarbinnen bestaan de fascinerende en merkwaar-
dige levens van individuele actoren. Mijn aanvankelijke gevoelens over het project werden 
beheerst door mijn historisch bewuste zelf. Peter had me echter nadrukkelijk verteld dat 
hij wilde dat juist ik zou schrijven over deze vrouw – vanwege mijn betrokkenheid bij de 
gegeneraliseerde historische werkelijkheid in onze gedeelde geschiedenis, én met het oog 
op al onze individuele levens. Met dat inzicht begon ik zoveel mogelijk te leren over het bij-
zondere leven van deze iconische zwarte Amerikaanse vrouw.  

Tekst: Claudia Rankine
Vertaling: Naomi Teekens

In truth, I wanted 
to be taken. 

What object doesn’t want a home;
in the hands, inside the applause 

inside the imagination of everyone? 

In werkelijkheid wilde ik 
meegenomen worden. 

Welk object wil geen thuis;
in de handen, in het applaus 

in de verbeelding van iedereen? 



Julia Bullock

Dat wij onze Perle Noire nu voor het eerst in Europa  
en binnen de muren van een operahuis mogen delen, is  
voor mij heel betekenisvol. Niet alleen omdat ik nu zelf  
in Duitsland gevestigd ben, maar ook omdat Baker de 

Verenigde Staten was ontvlucht in de hoop aan racisme en 
verscheidene andere vormen van onderdrukking te kunnen 

ontkomen, en om in Europa meer vrijheid te vinden. 
Ondanks de status en privileges die haar als uitzonderlijke 

artiest ten deel vielen, was het overduidelijk dat de 
mensonterende koloniale praktijken en gedachtegangen 

nog steeds onopgelost waren in heel Europa… een  
plek waar ze zich zo graag veilig wilde voelen en die ze  

haar thuis wilde noemen. 
—

Julia Bullock
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DE ONTMASKERING VAN  
LA PERLE NOIRE

“Miss Baker... is helaas bijna verworden tot een dametje. Haar karamelkleurige 
lichaam, dat in één klap een legende werd in Europa, is nog steeds prachtig, maar 
het is uitgeput, geoefend, en bijna beschaafd geworden. Haar stem is, vooral in de 
vo-deo-do’s, nog altijd een toverfluit die nog niet bekend is met Mozart... Het 
gerucht gaat dat ze verfijnde ballades wil zingen; het is nog een wonder dat ze 
geen Othello wil spelen. Op dat mooie dierlijke gezicht ligt nu een droevige blik, 
niet van gevangenschap, maar van beginnende intelligentie.”
– Janet Flanner, The New Yorker, 1930

Ik werd voor het eerst vergeleken met Joséphine Baker toen ik op het conservatorium aan 
mijn studie West-Europese klassieke muziek begon en me werd verteld dat ik vanwege 
mijn uiterlijk waarschijnlijk gevraagd zou worden om veel exotisch repertoire te zingen. 
Aangewakkerd door complexe gevoelens en vragen rondom mijn identiteit begon ik 
onderzoek te doen naar het leven en de muziek van de entertainer die ik op dat moment 
enkel beschouwde als ‘de vrouw die danste in een bananenrok’. 
 Uit mijn onderzoek bleek dat Joséphine en ik een aantal dingen gemeen hadden. We 
waren beiden geboren en getogen in St. Louis, Missouri, dansten veel als kind, en verhuis-
den naar New York om een leven in de schijnwerpers na te jagen. Maar hier liepen onze 
wegen uiteen: vanwege de discriminatie waarmee ze in de Verenigde Staten werd gecon-
fronteerd, emigreerde ze in 1925 naar Parijs. Daar werd ze niet alleen de bestbetaalde 
vrouwelijke artiest en de bestbetaalde zwarte artiest, maar zelfs de bestbetaalde entertai-
ner die de wereld tot dan toe überhaupt had gekend. Dit gebeurde allemaal terwijl er aan 
de andere kant van de Atlantische Oceaan de segregerende Jim Crow-wetten golden en 
het vrouwenkiesrecht nog geen tien jaar oud was.

‘Exotisme’ bepaalde haar vroege carrière. Ze was soms gekleed als een vogel, opgesloten 
in een kooi of zong over haar ‘thuis’ in Afrika (‘Afrique’), ondanks dat ze daar pas veel later 
in haar leven voor het eerst voet aan wal zou zetten. Sommigen zien dit misschien als 

uitbuiting, en dat was het tot op een zekere hoogte ook. Maar ik denk dat het voor 
Joséphine zelf de eerste keer was dat ze zich aan een publiek kon laten zien op haar eigen 
voorwaarden. Zelfs het eerste beeld dat ik van haar had in een bananenrok was een krach-
tig beeld van eigenaarschap – een vrouwelijke kracht te midden van een ruwe mannelijke 
dominantie.
 Hoewel velen spreken over Joséphines grootsheid als artiest, denk ik dat haar grote 
impact het mooist tot uiting kwam in haar betrokkenheid bij het Franse verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Waardering vanuit haar thuisland volgde pas ten einde van de Civil 
Rights Movement, toen Dr. Martin Luther King Jr. haar uitnodigde om te spreken tijdens 
de March on Washington in 1963, en toen Coretta Scott King haar vroeg om het gezicht 
van de beweging te worden na de moord op King.
 Om te zeggen dat ze uitgroeide tot een icoon is dus zeker niet overdreven. Voor mij is 
Joséphine Baker echter niet slechts een icoon voor vrouwen. Ze is ook niet slechts een 
icoon voor zwarte mensen. Ze is een vrijheidsicoon. Ze bekritiseerde en bevocht haar 
omgeving met expressieve middelen. In muzikaal opzicht werd ze echter beperkt in haar 
experiment. Ze had de Verenigde Staten net verlaten, toen de Harlem Renaissance net tot 
volle bloei kwam, en werkte in het begin van haar carrière vooral als vaudeville-danseres. 
Ze had nooit de blues leren zingen en miste het begin van het jazztijdperk; maar ze flo-
reerde in de Franse Music Hall - een keurig afgebakend kader, waarin ze grenzen kon ver-
leggen zonder al te expliciet confronterend te zijn.

Ik zong voor het eerst een aantal van Joséphine’s bekende liederen als onderdeel van mijn 
debuutrecital in 2014. Het waren liederen die raakten aan thema’s die haar leven lijken te 
hebben beheerst: uitbuiting en objectivering, zaken rondom identiteit, de moeilijkheden bij 
het onderhouden van intieme relaties, en de rollen die ze speelde – van een exotische enti-
teit op een vreemde plaats tot een verleider, verzorger en activist.
 Regisseur Peter Sellars moedigde me na dit recital aan om mijn onderzoek naar 
Joséphine Baker en haar invloed op mij als artiest te verbreden. Peter nodigde dichter 
Claudia Rankine uit om tekstueel bij te dragen. Ik vond het daarbij relevant om Bakers 
lichaam te overdenken vanuit de dans, dus vroeg Peter choreograaf Michael Schumacher 
om samen met mij een gedeconstrueerde charleston te ontwikkelen. Het International 
Contemporary Ensemble stelde me voor aan de componist Tyshawn Sorey. Met elkaar 
stelden we woorden, bewegingen en muziek samen die verschillende onderstromen van 
Joséphine Bakers leven onderzochten en belichtten, in een poging om een diepgaand por-
tret van een dynamisch wezen te kunnen delen.

In 2016, na het uitvoeren van het bronmateriaal in een relatief ruwe vorm onder de titel 
Joséphine Baker: A Portrait, doopten Tyshawn en ik het werk om tot Perle Noire: Meditati-
ons for Joséphine. Dit project ging immers niet zozeer over haar; het was juist vooral een 
werk voor haar. Sindsdien hebben we Perle Noire gedeeld met een publiek op een groot 
aantal plaatsen in de Verenigde Staten – van openluchttheaters en cabaretzalen tot in 
musea voor beeldende kunst. Telkens wanneer we naar dit stuk terugkeren, biedt het ons 
nieuwe kansen om samen opnieuw het materiaal te bestuderen. Daarbij onderzoeken we 
hoe we op een scherpere en gerichtere manier met iedereen kunnen delen waarom de the-
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Julia Bullock

ma’s waarvan Bakers verhaal doordrongen zijn vandaag de dag nog steeds doorwerken.  
Dat wij onze Perle Noire nu voor het eerst in Europa en binnen de muren van een operahuis 
mogen delen, is voor mij heel betekenisvol. Niet alleen omdat ik nu zelf in Duitsland geves-
tigd ben, maar ook omdat Baker de Verenigde Staten was ontvlucht in de hoop om aan 
racisme en verscheidene andere vormen van onderdrukking te kunnen ontkomen, zodat ze 
in Europa in meer vrijheid kon leven. Maar ondanks de status en privileges die zij als bui-
tengewoon artiest genoot, was er geen ontkennen aan dat er nog steeds mensonterende 
koloniale praktijken en gedachtegangen heersten in Europa… een plek waar ze zich zo 
graag veilig wilde voelen en die ze haar thuis wilde noemen. 

Zelf zei ze ooit: “Aangezien ik op het toneel de belichaming van de wilde was, probeerde ik 
in het dagelijks leven zo beschaafd mogelijk te zijn.” Wat moet het vermoeiend voor haar 
zijn geweest om zich voortdurend bezig te moeten houden met hoe ze op het toneel en 
daarbuiten werd gezien. Toegegeven, zelf ben ik ook bang geweest, als artiest en als 
mens, over hoe ik als vrouw van kleur te boek zou komen te staan in de publieke opinie; 
maar toen ik de taak op me nam om Bakers geschiedenis te onderzoeken en besloot uit-
gerekend die geschiedenis op het podium te gaan belichamen, zodat anderen er getuige 
van konden zijn hoe die geschiedenis overeenkwam met mijn eigen ervaringen, verdween 
die angst.

Het is nooit mijn bedoeling geweest om Joséphine Baker te imiteren. Ik ben niet geïnteres-
seerd in de beeldvorming van een zwarte populaire zangeres als exotische, erotische en 
buitengewone uitzondering op ‘de norm’. Ik weet net zomin de rol te spelen van een bril-
jante zwarte operasopraan die absolute waardigheid en gezag uitstraalt, ondoordringbaar 
is in haar kracht en altijd dankbaar is voor de kansen die ze krijgt. Ik kan dat niet, omdat 
zulke typeringen de complexiteit van een volledig menselijk bestaan niet kunnen weerspie-
gelen. Wat ik wél weet, is dat ik me, vanwege de offers en successen van zwart-Ameri-
kaanse artiesten die mij zijn voorgegaan, niet laat dwingen om clichés of stereotypen van 
mijn voorgangers te herhalen en bestendigen.

Hoewel ik iedere avond de kleuren, tinten en dimensies van dit materiaal belichaam – en ik 
sta, loop, dans en zing op podia en plaatsen die een ingewikkelde, meedogenloze en ver-
bijsterende geschiedenis herbergen, loop ik daar wel als mezelf: een meer volwaardig 
geïntegreerd persoon die iedere dag haar bewustzijn blijft vergroten om te omarmen waar 
ze vandaan komt, om te verwezenlijken waar ze naartoe wil, en die ernaar streeft om een 
realiteit te delen die direct, helder, en duidelijk is en die tot je spreekt, op dit moment.  

Tekst: Julia Bullock
Vertaling: Naomi Teekens



“Perle Noire: Meditations for Joséphine is geen maskerade van 
Joséphine Baker; het deconstrueert opzettelijk het idee van 

haar als het stereotype van de zwarte artiest. Ik wilde de 
emotionele complexiteit en kwetsbaarheid van Baker 

overbrengen op een manier die ervoor zorgt dat luisteraars er 
niet alleen naar luisteren, maar ook voelen; zodat Joséphine en 
de onderliggende boodschap van haar tekst wordt gehoord.”

— 
Tyshawn Sorey

Tyshawn Sorey
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DE MUZIEK VAN PERLE NOIRE:  
MEDITATIONS FOR JOSÉPHINE

BYE BYE BLACKBIRD (1926)
Gecomponeerd door Ray Henderson 
Geschreven door Mort Dixon  

SOUS LE CIEL D’AFRIQUE (1935)
Gecomponeerd door Jacques Dillan 
Belasco 
Geschreven door Andre De Badet 
Uit de film Princesse Tam Tam

C’EST ÇA LE VRAI BONHEUR (CA. 1953) 
Oorspronkelijk “Esto es felicidad” 
Gecomponeerd en geschreven door  
Henri Lemarchand, Bobby Collazo, en  
J. Carbo Menendez
Frans arrangement door Jo Bouillon 

MADIANA – MÉLODIE ANTILLAISE 
(1933) 
Gecomponeerd en geschreven door 
Maïotte Almaby 

SI J’ÉTAIS BLANCHE (1933) 
Gecomponeerd en geschreven door  
Lennart Falk en Henri Varna  

DOUDOU (1936)
Gecomponeerd door Maurice Hermite en 
Lucien Pipon 
Geschreven door Charles-Louis Pothier 

C’EST LUI (1934)
Gecomponeerd door Georges van Parys  
Geschreven door Roger Bernstein 
Uit de film Zou-Zou 

TERRE SÈCHE: NEGRO SPIRITUAL  
(CA. 1959) 
Oorspronkelijk “Terra seca” 
Gecomponeerd door Ary Barroso  
Frans arrangement door Jo Bouillon  

MY FATHER HOW LONG
Uit Slave Songs of the United States:  
The Classic 1867 Anthology 
Onder de redactie van William Francis 
Allen, Lucy McKim Garrison en  
Charles Pinkard Ware 

Componist Tyshawn Sorey liet zich 
inspireren door Bakers Franse Music 
Hall-liedjes en veranderde hun ritmes, 
harmonieën, en melodieën. De vol-
gende bekende liederen van Baker zijn 
verwerkt in zijn compositie.

Kostuumontwerpen door Carlos J. Soto



Repetitie
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Tyshawn Sorey

Alice Teyssier, Rebekah Heller & Travis Laplante

DUBBEL BEWUSTZIJN

Ik had Frantz Fanons Zwarte huid, witte maskers gelezen, was ingewijd in WEB Du Bois’ 
concept van ‘dubbel bewustzijn’ en begreep uit ervaring dat wat Baker betekende voor de 
witte mensen in haar publiek, weinig te maken had met hoe zij zich misschien voelde, of 
hoe ze als Amerikaanse die was opgegroeid op Amerikaanse bodem, geleerd had zich te 
voelen. Ik had het gevoel dat ik het zwarte vrouw-zijn evenzeer had beleefd als elke andere 
zwarte vrouw. Dus ik probeerde het ongemak van de politieke realiteiten te trotseren en 
over te brengen. Bij het schrijven wilde ik dat het publiek zich bewust zou worden van zijn 
eigen positie, en dat Baker de raciale kwesties waar ze in haar persoonlijke geschriften 
mee worstelde, aan de orde zou stellen:

I wonder if you know who you are.
I know I am black. 
Surely you see me, 

but do you see yourself?
Do you feel historical, white?

Do you fully know that what is missing 
in me, 

was taken from me by you before either 
of us arrived here?

Do you understand that nothing but 
loss defines our union?

Ik vraag me af of je weet wie je bent.
Ik weet dat ik zwart ben. 
En natuurlijk zie je mij, 
maar zie je ook jezelf?

Voel je je historisch, wit?
Weet je ten volle dat wat er in  

mij ontbreekt, 
door jou van mij is afgenomen voordat 

een van ons hier aankwam?
Begrijp je dat niets anders dan verlies 

onze eenheid definieert?  
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“Ben ik die lelijke dwaas?” is een rechtstreeks citaat van Joséphine Baker. Ondanks al haar 
uiteindelijke glans en glamour, bleef de schade die haar als kind zonder jeugd in de Ver-
enigde Staten was berokkend bestaan. Freda Joséphine Baker werd op 3 juni 1906 gebo-
ren als dochter van Carrie McDonald en Eddie Carson in St. Louis, Missouri. Anders dan 
de blinde Iolanta werd zij niet geborgen of beschermd tegen alles wat het leven kon bren-
gen. Toen ze nog een kind was, werkte ze als wasvrouw, kindermeisje en serveerster en op 
13-jarige leeftijd begon ze aan haar levenswerk. Ze startte als straatartiest in de Jones 
Family Band en voegde zich in 1919 bij de Dixie Steppers. In 1920 was ze kort getrouwd 
met een zekere Willie Baker. Ze verliet hem om te dansen in Noble Sissle en Eubie Blake’s 
Shuffle Along en vertrok naar New York, maar hield zijn naam. In 1925 kreeg ze een plaats 
aangeboden in La Revue nègre als komiek waarna de groep vertrok naar Parijs.   

Toch schreef ze de woorden: “Ben ik die lelijke dwaas?” En zoals Fanon ons eraan herin-
nert, doen zwarte mensen na verloop van tijd het devaluerende werk van de racisten zelf. 
Want, zoals Fanon opmerkt: tegen de tijd dat ‘de neger’ Parijs bereikte, bestond de slaver-
nij niet meer op Franse bodem. Maar, vervolgt hij: “[d]e omwenteling bereikt de negers van 
buitenaf. De negers werden bespeeld. Waarden die niet door hun daden waren ontstaan, 
waarden die niet waren voortgekomen uit het stijgen van de systolische druk van hun 
bloed, dansten in een gekleurde rondedans om hen heen. De omwenteling maakte geen 
verschil in de neger. Hij maakte de overgang van de ene levenswijze naar de andere, maar 
niet van het ene leven naar het andere.” 

Het is deze interne strijd in Baker die ik wilde overbrengen in de tekst die ik uiteindelijk aan 
Peter overhandigde. In weerwil van alles wat ze bereikt had, stelde ik haar de vraag: hoe 
had zij voor zichzelf een gevoel van glorie gevonden in haar danse sauvage – een dans die 
niet alleen de racistische stereotypen in haar concretiseerde, maar ook de vernedering die 
zij had geprobeerd te ontvluchten.   

Tekst: Claudia Rankine
Vertaling: Naomi Teekens

“All I had was myself, 
I was the instrument that I must  

care for…”  
It’s a peculiar thing 
to value the beauty 

without being able to see it myself. 
Backstage, before I step out,  

is not the only moment I 
question:

 “Is that ugly silly person me?” 
These moments stay  

alongside, 
but when the curtains open 
I see my glory in their eyes. 

The seduction moves faster and faster. 
Is it the dancing or the applause 

that transforms me into this grand 
thing?  

“Even if my face is ugly and my teeth 
stick out, my eyes are beautiful, and 

my body is intelligent.” 
The applause, is in their eyes.

They are mine. 
As improbable as it may be for 

a black like me, 
I take up the scepter.

“Alles wat ik had was mezelf, 
Ik was het instrument waar ik voor 

moest zorgen...”  
Het is een eigenaardig iets 

om de schoonheid te waarderen,
zonder het zelf te kunnen zien. 

Backstage, voordat ik op kom, is niet 
het enige moment waarop ik mezelf 

afvraag:
 “Ben ik die lelijke dwaas?” 

Deze momenten draag ik altijd met me 
mee, 

maar als het doek zich opent 
dan zie ik mijn glorie in hun blik. 

De verleiding gaat sneller en sneller. 
Is het het dansen of het applaus 
dat mij verandert in dit grootse  

ding?  
“Ook al is mijn gezicht lelijk en steken 
mijn tanden uit; mijn ogen zijn mooi, 

en mijn lichaam is intelligent.” 
Het applaus, is in hun ogen.

Zij zijn de mijne. 
Hoe onwaarschijnlijk het ook is voor 

een zwarte als ik, 
Ik zwaai met de scepter.
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Tyshawn Sorey

PERLE NOIRE: MEDITATIONS 
FOR JOSÉPHINE –  

EEN DISCOURS OVER  
MUZIKALE BEVRIJDING

Sinds ik mijn stem als componist begon te ontwikkelen, is mijn muziek altijd een 
dialoog geweest tussen formele compositie en improvisatie - die ik liever spon-
tane muziek noem. Ik zie dit als een uiterst verrijkende component bij het musice-
ren - voor mezelf en voor anderen. En het is daarmee de ware sleutel tot mijn com-
positiemethodiek en muzikale signatuur geworden. 

Perle Noire: Meditations for Joséphine bestaat uit een flexibele muzikale partituur die deze 
twee werelden samenbrengt. Ik ben daardoor geneigd om Perle Noire te omschrijven als 
een muzikaal werk met een zekere driedimensionaliteit. Allereerst is er natuurlijk de 
geschreven partituur, die voor iedereen de basis vormt. Ten tweede staan er in deze parti-
tuur specifieke richtlijnen voor spontaniteit aangegeven. En dan is er het derde deel, waarin 
we als musici vrij bewegen door het muzikale landschap heen. Niet iedereen kan dus deze 
muziek spelen. Want ook al maak ik vooral gebruik van de traditionele westerse notatie, ik 
verwacht van mijn musici dat zij de partituur volledig kunnen loslaten. Musici waarmee ik 
werk moeten daarom altijd op hun hoede zijn - zelfs als ze de muziek voor zich hebben. Ik 
streef er namelijk naar om een Odyssee te creëren, die zowel sereen als intens en angst-
aanjagend gevaarlijk is. Voor mij schuilt hierin zowel een gevoel van levendigheid als een 
expliciete artistieke authenticiteit. Het maakt dat het stuk blijft evolueren door de unieke en 
prachtige perspectieven van de musici die het stuk uitvoeren, waardoor het artistieke eige-
naarschap verschuift van één persoon naar een volledig ensemble van individuen.  

Voor Perle Noire dachten Peter, Julia en ik aanvankelijk aan een persoonlijk portret van 
Joséphine – een portret dat in de innerlijke onrust van haar hart zou duiken. Het stuk was 
dus nooit bedoeld als een maskerade – het onttrok zich eerder aan een simpele nostal-
gische excursie. We wilden haar zien als een vrouw van vlees en bloed die te maken had 
met de strijd tegen marginalisatie en tegen het lijden en de wreedheid die zwarte mensen 
wordt aangedaan. Het ging dus minder om het schilderen van een portret, maar meer om 
het deconstrueren van een mythe.
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Het werd daarom mijn opdracht om liederen te schrijven die sterk afweken van de originele 
muziek. Ik zette me nadrukkelijk in om de aandacht van de luisteraar vestigen op de woor-
den die ze zong. Ik wilde een kant van haar wilde onthullen die eigenlijk al in de lyrische 
inhoud van de liedjes die ze zong besloten lag, maar die verborgen was onder luchtige 
uptempo deuntjes, tuttige arrangementen en weelderige harmonieën. Ik moest dus een 
vluchtige manier van luisteren ontstijgen. Ik wilde dat de luisteraars de emotionele com-
plexiteit van Bakers bestaan niet alleen zouden gaan opmerken, maar ook gaan voelen – 
zodat zij, en de boodschappen in haar zang, ook echt gehoord zouden worden. Om de 
inherente tragedie te versterken, besloot ik het tempo te vertragen, het ritme uit te smeren 
en zowel nauwelijks hoorbare rauwe geluiden als pure stilte in te passen.  

Voor sommigen is de muziek van Perle Noire daarom niet cultureel ‘authentiek’ genoeg. 
Sommige critici zeiden zelfs dat mijn muzikale arrangementen van Bakers bekende liedjes 
“pijnlijk monochroom waren – alles wat zij zelf niet was.” Maar Perle Noire verwerpt juist 
ten volle het idee van de canonieke Baker. Op iedere mogelijke manier wilden we haar 
bevrijden van het geweld van de witte blik, zodat haar verhaal eindelijk in alle complexiteit 
verteld zou kunnen worden. Toch was de muziek van Perle Noire voor veel van deze critici 
gewoon niet ‘zwart genoeg’. Maar mijn werk heeft niets te maken met enkel ‘authentiek 
zwart’ zijn. Ik ben er nooit in geïnteresseerd geweest om Baker te laten passen in het ste-
reotypebeeld van de zwarte entertainer, en ik ben ook niet van plan om zelf dit cliché te 
belichamen. Het feit dat deze mensen wilden dat ik als zwarte componist “in mijn straatje 
zou blijven” - onderstreept alleen maar hoe de simplistische raciale opvattingen die Baker 
werden opgedrongen, nog steeds doorklinken. 

Tekst: Tyshawn Sorey
Vertaling: Naomi Teekens

Op de rechterpagina: “My Father How Long” komt uit een bloemlezing die vlak na de Amerikaanse Burger-
oorlog werd gepubliceerd. De melodieën en teksten werden ontwikkeld door tot slaafgemaakte mensen,  
en verzameld door musicologen bij hun bezoeken aan pas bevrijde gemeenschappen.  
Dit lied is verwerkt in het laatste lied van Perle Noire, met wijzigingen in de oorspronkelijke tekst.



Jennifer Curtis Alice Teyssier

De onvermijdelijkheid van de confrontatie 
met onszelf in de totstandkoming van kunst 

creëert in zowel de kunstenaar als de 
toeschouwer een paleis van kwetsbaarheid. 
Met een krachtige authenticiteit nodigt Perle 
Noire ons uit om diep met elkaar én met de 
essentie van Joséphine te communiceren – 

om haar te eren en om de zwarte vrouwelijke 
kunstenaar van nu te vieren.

—
Jennifer Curtis, violist International 

Contemporary Ensemble

“Als samenleving weten we nog steeds niet goed hoe we moeten luisteren – of het nu gaat om 
de werkelijke geluiden of de onderliggende boodschap. Perle Noire laat het publiek op een 

aantal niveaus met een bepaald ongemak zitten. Ten eerste ontwikkelt de muziek zich 
langzaam, met nadruk op elk woord, en door middel van lange instrumentale passages die je 

dwingen na te denken over wat er zojuist is gezegd of uitgesproken. Zelfs bij ons als ensemble, 
dat de inhoud en de vorm van het werk praktisch uit het hoofd kent, is er altijd het onverwachte 

element dat op ieder moment door een van ons kan worden opgeroepen. Het is door deze 
viscerale ongemakken, misschien nog meer dan door een intellectueel discours, dat we samen 

kwesties als uitbuiting, objectivering, marginalisering en onze obsessie met het exotische 
kunnen heroverwegen.” 

— 
Alice Teyssier, fluitist International Contemporary Ensemble



3736

DE DANSE SAUVAGE  
VERLEDEN TIJD 

It doesn’t matter.
I didn’t matter. 

Even when I painted this face  
black 

so they thought me white, 
even then, 
on stage, 

the body they saw 
didn’t have me in it. 

I understand that I am a package 
that’s been ripped, opened, and 

devoured – like a box of chocolates.  
Your digestion of me oddly, 

does not make you ill.
You return for more –

but the sweet delicious churning 
will wear us both out.

Soon enough you’ll be sickened, 
you’ll be sick of me, 
unused to yourself, 

used to me,
the exotic worn off.

“The danse sauvage is finished.” 
The charleston, the bananas finished.
The dream was to build a home within 

their fantasies. 

Even as I have traded my dignity  
for dignity, 

I was never without purpose.

Het maakt niet uit. 
Ik deed er niet toe. 

Zelfs toen ik dit gezicht zwart 
schilderde, 

zodat ze dachten dat ik wit was, 
zelfs toen, 

op het podium, 
droeg het lichaam dat ze zagen 

mij niet in zich. 

Ik begrijp dat ik een pakket ben 
dat is gescheurd, geopend, en verslon-

den – als een doos bonbons. 
Je vertering van mij maakt je vreemd, 

maakt je niet ziek.
Je komt juist terug voor meer –
maar het zoete heerlijke karnen 

zal ons allebei uitputten.
Binnenkort zul je ziek worden, 

je zult ziek zijn van mij, 
ontwend aan jezelf, 

gewend aan mij,
het exotische is afgesleten. 

“De danse sauvage is verleden tijd.” 
De charleston, de bananen verleden tijd.
De droom was om een huis te bouwen 

binnenin hun fantasieën. 

Zelfs toen ik mijn waardigheid inruilde 
voor waardigheid, 

was ik nooit zonder doel.

Hoewel de rok versierd met zestien bananen het eerste beeld was dat in me opkwam toen 
Peter Joséphine Baker onder mijn aandacht bracht, leerde ik haar kennen als een strijd-
bare en politieke vrouw. 

Tekst: Claudia Rankine
Vertaling: Naomi Teekens



“Tyshawn beschrijft het uitvoeren van Perle Noire als 
‘koorddansen’, en dat is waar ik als artiest altijd naar streef: het is 
tijdens zulke moedige muzikale momenten dat een ensemble iets 

kan worden dat groter is dan de som der delen. Dit kan echter 
alleen gebeuren als er een diep vertrouwen heerst, zowel in de 

muziek zelf als tussen de leden van het ensemble, en Perle Noire 
heeft dit vertrouwen ingebed in de partituur; het is een nederige 

en inspirerende ervaring om op deze manier te worden 
vertrouwd.”

— 
Travis Laplante, saxofonist International 

Contemporary Ensemble

“Doordat alle artiesten op het podium nauw betrokken zijn bij het 
creatieproces, stelt Perle Noire ons in staat om diep emotioneel 
en artistiek terrein met elkaar te verkennen; telkens wanneer we 

het werk spelen. Ik vind het geweldig om het te delen met een 
nieuw publiek in Amsterdam en 

ik weet dat het een blijvende impact zal hebben.”
—

Rebekah Heller, fagottist International 
Contemporary Ensemble 

Julia Bullock
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geënsceneerd bij onder meer De Nationale 
Opera, Festival d’Aix-en-Provence, Opéra 
national de Paris en de Salzburger Fest-
spiele. In 2022 creëerde Sellars een 
enscenering van Roman de Fauvel voor 
Théâtre du Chatelet in samenwerking met 
de oprichter van het Sequentia Ensemble, 
Benjamin Bagby. In hetzelfde jaar 
ensceneerde hij ook Monochromatic Light 
(Afterlife) van componist Tyshawn Sorey 
met kunstwerken van Julie Mehretu voor 
Park Avenue Armory, New York, en Heinrich 
Schutz’ Musikalische Exequien met de Los 
Angeles Master Chorale. Een reprise van 
Sellars’ veelgeprezen productie van Tristan 
und Isolde, met videografie van kunstenaar 
Bill Viola, was begin 2023 te zien in Parijs. 
Daarnaast is Sellars hoogleraar aan het 
departement van wereldkunsten en -cultu-
ren aan de University of California in Los 
Angeles. Hij ontving ook een MacArthur 
Fellowship, de Erasmusprijs voor zijn bij-
dragen aan de Europese cultuur, de Gish-
prijs en is lid van de American Academy of 
Arts and Sciences. Ook ontving hij de pres-
tigieuze Polar Music Prize en werd hij door 
Musical America uitgeroepen tot Artiest van 
het Jaar (2014). In 2021 werd hij geëerd met 
de EBU-IMZ Lifetime Achievement Award 
voor zijn oeuvre van operavideo-opnames. 

CLAUDIA RANKINE
Gesproken teksten
Claudia Rankine is de auteur van vijf dicht-
bundels, waaronder Citizen: An American 
Lyric en Don’t Let Me Be Lonely: An Ameri-
can Lyric. Ook schreef ze drie toneelstuk-
ken: HELP, The White Card en The  

Provenance of Beauty. Daarnaast gaf ze 
verschillende essaybundels uit, waaronder, 
Just Us: An American Conversation. Ran-
kine is ook de co-redacteur van verschil-
lende bloemlezingen, waaronder The Racial 
Imaginary: Writers on Race in the Life of the 
Mind en in 2016 stichtte ze The Racial Ima-
ginary Institute (TRII). Rankine ontving 
onder meer de Bobbitt National Prize for 
Poetry, de Poets & Writers’ Jackson Poetry 
Prize en beurzen van de Guggenheim Foun-
dation, de Lannan Foundation, de MacArt-
hur Foundation, United States Artists en de 
National Endowment of the Arts. Als voor-
malig Chancellor van de Academy of Ame-
rican Poets trad ze in het najaar van 2021 
toe tot het NYU Creative Writing Program. 
DNO-debuut

MICHAEL SCHUMACHER
Bewegingscoach
Michael Schumacher is een podiumkunste-
naar met wortels in de klassieke en 
moderne dans. Hij was lid van verschillende 
baanbrekende gezelschappen, waaronder 
Ballett Frankfurt, Twyla Tharp Dance, Feld 
Ballet, Pretty Ugly Dance Company en 
Magpie Music Dance Company. Als onaf-
hankelijk kunstenaar werkte hij onder meer 
samen met en was hij te zien in producties 
van Peter Sellars, William Forsythe, Jiří 
Kylián, Sylvie Guillem en Anouk van Dijk. In 
de afgelopen vijfentwintig jaar heeft Schu-
macher een unieke benadering van de 
improvisatiediscipline ontwikkeld. Hij 
woont momenteel in Amsterdam en geeft 
wereldwijd workshops bewegingsanalyse 
en improvisatie. 
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JULIA BULLOCK
Joséphine Baker 
Julia Bullock wordt geprezen als één van de 
meest unieke en vooruitstrevende stemmen 
van haar generatie. Ze verweeft haar sociaal 
bewustzijn en activisme naadloos met haar 
kunstenaarschap. In 2021 werd ze dan ook 
niet voor niets uitgeroepen tot ‘agent of 
change’ door Musical America. Met haar 
imponerende podiumprésence heeft ze al 
vele vooraanstaande kunstinstellingen over 
de hele wereld aangedaan. Zo zong ze onder 
meer rollen in Blanchards Fire Shut Up my 
Bones, John Adams’ Doctor Atomic en 
Purcells The Indian Queen. Daarnaast is ze 
een stichtend kernlid van de American 
Modern Opera Company (AMOC) en is ze als 
curator verbonden geweest aan verschil-
lende kunstinstituten. In het seizoen 
2018/2019 cureerde ze als Artist-in-Resi-
dence van het Metropolitan Museum of Art 
een gevarieerd en bewogen repertoire. Zo 
bracht ze onder meer een programma met 
muzikale zettingen op de poëzie van de 
zwart-Amerikaanse dichter Langston Hug-
hes, een kamermuziekarrangement van John 
Adams’ kerstoratorium El Niño, en een reci-
tal met liederen van tot slaafgemaakten, 
waarbij ook nieuwe composities van vrou-
wen van kleur in wereldpremière gingen. Ook 
Bullocks Perle Noire: Meditations for 
Joséphine maakte onderdeel uit van haar 
residentschap aldaar. Met dit project, dat 
haar zeer na aan het hart ligt, keert ze terug 
naar De Nationale Opera, waar ze eerder 
hoofdrollen in Stravinsky’s The Rake’s Pro-
gress, John Adams’ Girls of the Golden West 
en Michel van der Aa’s Upload vertolkte. 

TYSHAWN SOREY 
Muzikale leiding, piano en percussie
Componist Tyshawn Sorey wordt geprezen 
om zijn buitengewone virtuositeit en ver-
mogen om compositie en spontane muziek 
met elkaar te verbinden. Hij trad al meer 
dan eens internationaal op met zijn eigen 
ensembles en met verschillende artiesten, 
waaronder John Zorn, Vijay Iyer, Roscoe 
Mitchell, Muhal Richard Abrams, Wadada 
Leo Smith, Marilyn Crispell, Myra Melford 
en Anthony Braxton. Sorey heeft voor zijn 
creatieve projecten steun ontvangen van 
onder meer Van Lier Fellowship en was in 
2017 MacArthur Fellow. Zijn muziek is te 
horen in de meest prestigieuze kunstinstel-
lingen over de hele wereld. Onlangs ging 
zijn compositie Monochromatic Light 
(Afterlife), geregisseerd door Peter Sellars, 
in wereldpremière in Park Avenue Armory, 
New York. Momenteel is hij composer-in- 
residence bij Philadelphia Opera. Voor 
Perle Noire: Meditations for Joséphine is  
hij meer dan enkel de componist. Samen 
met leden van het International Contempo-
rary Ensemble, betreedt hij als pianist én 
percussionist het podium. 
DNO-debuut

PETER SELLARS
Regie
Peter Sellars heeft internationale bekend-
heid verworven met zijn baanbrekende 
interpretaties van klassiekers, zijn plei-
dooien voor 20ste-eeuwse en hedendaagse 
muziek en zijn samenwerkingsprojecten 
met vooruitstrevende creatieve en uitvoe-
rende kunstenaars. Hij heeft opera’s 



4342

CARLOS J. SOTO 
Kostuums
Carlos Soto is ontwerper en regisseur, 
gevestigd in New York City. Sinds 1997 
werkt hij nauw samen met Robert Wilson. 
Onlangs werkten ze samen aan Bach 6 
Solo, Der Messias en I was sitting on my 
patio this guy appeared I thought I was hal-
lucinating. Met Solange Knowles werkte hij 
aan Passage voor International Woolmark 
Prize 2021, In Past Pupils and Smiles voor 
de Biënnale van Venetië, haar film- en con-
certtournee When I Get Home, en Witness! 
voor Elbphilharmonie Hamburg & Sydney 
Opera House dat in seizoen 2019/20 in pre-
mière ging. Samen met Zack Winokur 
werkte Soto aan Tristan und Isolde voor 
Santa Fe Opera, aan Only An Octave Apart 
met Justin Vivian Bond en Anthony Roth 
Costanzo voor St. Ann’s Warehouse, Wil-
ton’s Music Hall en aan The Black Clown 
met Davóne Tines voor ART, Lincoln Center. 
Hij was ook verantwoordelijk voor de kos-
tuums en scenografie van Wagners Die 
Walküre in de regie van Yuval Sharon voor 
Detroit Opera. 
DNO-debuut

JAMES F. INGALLS
Licht
James Ingalls’ samenwerking met Peter 
Sellars omspant zo’n 42 jaar en omvat 
onder meer de wereldpremières van Kaija 
Saariaho’s L’amour de loin, Adriana Mater, 
La passion de Simone en Only the Sound 
Remains. Ze werkten ook samen aan John 
Adams’ Nixon in China, The Death of Kling-
hoffer, The Gospel According to the Other 

Mary en Doctor Atomic. Daarnaast werkt 
Ingalls ook veelvuldig samen met de dan-
sers van The Wooden Floor in Santa Ana, 
Californië. Recent werk van Ingalls is Anima 
Animus voor Teatro alla Scala, Tristan und 
Isolde voor Opéra national de Paris, Three 
Tchaikovsky Overtures voor Bayerisches 
Staatsballett in München, Music to Accom-
pany a Departure en Lagrime di San Pietro 
voor Los Angeles Master Chorale en 
Monochromatic Light (Afterlife) in Park 
Avenue Armory, New York. Ingalls keert 
terug naar Nationale Opera & Ballet, waar 
hij eerder onder meer ontwierp voor Ray-
monda en Girls of the Golden West.

MARC URSELLI
Geluid
Marc Urselli is een interdisciplinair kunste-
naar, wetenschapper en liefhebber van alles 
wat met kunst, geluid en muziek te maken 
heeft. Hij werd zevenmaal voor een 
Grammy Award genomineerd en won er 
drie. In het theater heeft Urselli als sound 
designer gewerkt met regisseurs als Peter 
Sellars en Julian Crouch, en met componis-
ten als MacArthur fellow Tyshawn Sorey, 
Pulitzer Prize finalist John Zorn, Rome Prize 
winnaar Paola Prestini en vele anderen.  
Zijn geluidsontwerpen zijn ook te horen 
geweest, gepresenteerd of tentoongesteld 
in onder andere het Modern Art Museum, 
Santiago de Chile, Le Son 7 in Londen en 
Villa Hanbury, Ventimiglia, Italië. Urselli 
componeert ook muziek voor film en televi-
sie en maakt geluidsontwerpen voor 
commercials.
DNO-debuut



solostukken tot leven te brengen. Sinds de 
herfst van 2019 is ze ook lid van de faculteit 
van The Mannes School of Music, waar ze 
de fagotstudio leidt, medeverantwoordelijk 
is van de blazersafdeling en lessen geeft in 
hedendaags repertoire en experimentele 
muziekpraktijken.
DNO-debuut

TRAVIS LAPLANTE
Saxofoon
Travis Laplante is saxofonist, componist, 
improvisator en qigong-beoefenaar. Hij 
leidt het veelgeprezen tenorsaxofoonkwar-
tet Battle Trance en Subtle Degrees, zijn 
duo met drummer Gerald Cleaver. Recente-
lijk heeft Laplante werken gecomponeerd 
voor nieuwe muziekensembles, waaronder 
het JACK Quartet en Yarn/Wire met wie hij 
eveneens samen optrad. Laplante is ook 
bekend om zijn solosaxofoonconcerten en 
als lid van het avant-garde kwartet Little 
Women. Hij heeft opgetreden en/of opge-
nomen met onder meer Peter Evans, Inter-
national Contemporary Ensemble, Caroline 
Shaw, Ches Smith, So Percussion, Buke en 
Gase, Darius Jones, Mat Maneri en Matt 
Mitchell. Ook heeft hij uitgebreid getoerd 
met zijn muziek en stond hij op vele grote 
internationale festivals. Als componist 
kreeg Laplante opdrachten van het Lucerne 
Festival, Zwitserland, het JACK Quartet, 
Roulette Intermedium, Yarn/Wire, het Yel-
low Barn Music Festival, het MATA festival 
en The Jerome Foundation. Laplante is pro-
movendus muziekcompositie aan Princeton 
University.
DNO-debuut

JENNIFER CURTIS 
Viool
Jennifer Curtis werd door de New York 
Times geprezen als “een artiest met een 
scherpe intelligentie en smaak die het 
waard is om in de gaten te houden.” Ze is 
afgestudeerd aan de Julliard School en 
reist de hele wereld over om manuscripten 
van George Enescu te bestuderen en zijn 
onbekende werken uit te voeren in zijn hui-
zen in Roemenië. Ze heeft haar eigen 
Mozart-cadensen gecomponeerd, heeft 
opgetreden op het Festival Musique de 
Chambre à Giverny en speelde als soliste 
met het Simon Bolivar Orchestra en 
Knights Chamber Orchestra. Ze bracht een 
maand door als composer-and-perfor-
mer-in-residence bij het Nrityagram dan-
sensemble in India om te componeren voor 
klassieke dans. Andere residenties als com-
ponist en/of musicus waren onder meer 
voor Cornell University, Paperhand Puppet 
intervention, Verbier Festival de musique en 
Antenna Cloud Farm. In 2020 bracht ze een 
volledig geïmproviseerd album INVISIBLE 
RITUAL uit met MacArthur Fellow Tyshawn 
Sorey op percussie en piano.
DNO-debuut

ALICE TEYSSIER
Fluit 
Fluitist en vocalist Alice Teyssier brengt 
“iets nieuws, iets fris, maar ook iets onge-
woon moois” in haar optredens. Als solist 
heeft ze onder meer opgetreden met de 
San Diego Symphony, de San Francisco 
Contemporary Music Players, Bach Colle-
gium San Diego en het Talea Ensemble. 

Ook is ze medeoprichter van het kameren-
semble La Perla Bizzarra en stichtend lid 
van het interdisciplinaire gezelschap The 
Atelier. Ze staat bekend als een uniek geta-
lenteerd pleitbezorger van nieuwe muziek 
en ze heeft residenties georganiseerd voor 
componisten en performers van nieuwe 
muziek. Ze ziet het dan ook als haar missie 
om een rijk en levendig repertoire te ont-
wikkelen dat onze tijd weerspiegelt. Als 
kernlid van het International Contemporary 
Ensemble blijft ze nieuwe manieren beden-
ken om opera te creëren en te ontwikkelen. 
Tegelijkertijd is ze ook toegewijd aan histo-
risch geïnformeerde, maar inventieve uit-
voeringen van oude muziek. Daarnaast is ze 
als Clinical Assistant Professor of Perfor-
mance verbonden aan de muziekafdeling 
van New York University. 
DNO-debuut

REBEKAH HELLER
Fagot
Rebekah Heller is een unieke dynamische 
kamer-, orkest- en solomusicus, dirigent, 
componist, docent en curator, die zich even 
goed thuis voelt in het spelen van geves-
tigde, strikt genoteerde klassieke werken 
als in geïmproviseerde muziek. Als gepassi-
oneerd pleitbezorger van de fagot heeft ze 
twee soloalbums met muziek op haar naam 
staan. In 2018 maakte ze haar solodebuut 
met de New York Philharmonic. Als fagot-
tist (sinds 2008), en voormalig Artistiek 
Directeur van het International Contempo-
rary Ensemble, heeft Heller samengewerkt 
met honderden componisten wereldwijd 
om talloze baanbrekende nieuwe kamer- en 

DANIEL LIPPEL
Elektrische gitaar
Gitarist Daniel Lippel, geprezen als een 
“opwindende solist” door de New York 
Times, heeft een veelzijdige carrière als 
solist, kamermusicus en beschikt over een 
uitgebreide discografie. Recente recital-
hoogtepunten zijn onder meer het Cleve-
land International Guitar Festival, Le Pois-
son Rouge, New York City, Sinus Ton 
Festival, de Nationale Universiteit van 
Colombia in Bogota, en de Triangle en New 
York Classical Guitar Societies. Als heden-
daags kamermusicus is hij sinds 2005 lid 
van het International Contemporary 
Ensemble en sinds 2019 van counter)
induction. Ook speelde hij als gast bij vele 
andere ensembles, waaronder het St. Paul 
Chamber Orchestra, New York City Ballet, 
Wet Ink Ensemble, Tale Ensemble en 
Ensemble Dal Niente. Lippel is actief 
geweest in verschillende creatief geïmpro-
viseerde contexten in optredens en op 
opnames, waaronder in projecten met Cory 
Smythe, Will Mason’s Happy Place, Ale-
jandro Florez, Dan Bruce en Aidan Plank. 
Hij heeft ook nauw samengewerkt met 
componisten als Mario Davidovsky, Nils 
Vigeland, Wang Lu, Reiko Fueting, Du Yun 
en John Link.
DNO-debuut
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INTERNATIONAL 
CONTEMPORARY 
ENSEMBLE 
Het International Contemporary Ensemble 
is een hedendaags klassiek muziekensem-
ble, dat bestaat uit een collectief van 
musici, digitale media-artiesten, producen-
ten en docenten. 

Door te onderzoeken hoe nieuwe muziek 
zich kan vermengen met de verschillende 
gemeenschappen die onze wereld rijk is. Ze 
streven ernaar om de diversiteit van de 
menselijke ervaring te eren en verbreden. 
Ze erkennen daarom dat de West-Europese 
muziekpraktijk lange tijd verre van inclusief 
is geweest en verschillende individuen 
heeft uitgesloten op basis van culturele 
achtergrond, genderidentiteit, of seksuele 
geaardheid. 

In hun organisatie, op de podia die zij 
bespelen en in hun keuze van de muzikale 
werken die zij op hun lessenaars zetten, 
streven ze naar rechtvaardigheid, verbon-
denheid en culturele responsiviteit. Het 
ensemble hoopt op deze wijze muzikale 
verbindingen over de hele wereld te verster-
ken, zodat de klassieke muziekpraktijk en 
de manier waarop muziek wordt gecreëerd 
en beleefd meer inclusief wordt.

DE NATIONALE 
OPERA 

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

Het gezelschap werd opgericht in decem-
ber 1964 en maakte een ontwikkeling door 
van repertoiregezelschap naar stagionege-
zelschap. Dat betekent dat De Nationale 
Opera geen vast ensemble heeft en dat er 
gemiddeld één opera per maand te zien is. 
Hiervoor worden gastsolisten en afzonder-
lijke artistieke teams aangetrokken. Gere-
geld komen coproducties tot stand met 
gerenommeerde internationale 
operagezelschappen. 
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STEUN DE  
NATIONALE  
OPERA 
De Nationale Opera brengt al decennia
bijzondere muziektheatervoorstellingen
van het allerhoogste niveau. Met grote
gedrevenheid en artistieke durf werken
we aan producties waarin we traditie en
vernieuwing samensmeden. Dat bezorgt
ons al vele jaren nationale en internationale 
faam.

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 spraakmakende
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.

Deze productie is onderdeel van Opera  
Forward Festival en wordt mede mogelijk 
gemaakt door: 

FOUNDING PARTNERS OPERA  
FORWARD FESTIVAL 
         

                     

PRODUCTIE PARTNER 

DE NATIONALE OPERA DANKT
SUBSIDIËNTEN

HOOFDSPONSOR NATIONALE  
OPERA & BALLET

PARTICULIEREN NATIONALE 
OPERA & BALLET FONDS
Vrienden en Geefkringleden van De Natio-
nale Opera, Patrons en Young Patrons van 
Nationale Opera & Ballet en alle donateurs 
die bijdroegen aan deze nieuwe productie.  

NO&B BUSINESS LOUNGE LEDEN
Houthoff, ING, Loyens & Loeff,
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion
Amsterdam, Commenda Family Office,
Rodriguez B.V., McKinsey & Company,
Höcker Advocaten, 1nergiek, Netvlies
(Part of 4NG), Odgers Berndtson,
QA Consulting, Optimix Vermogensbeheer

PARTNERS
Matrix Fitness, BOOZTR
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JOSÉPHINE BAKER: LA PERLE NOIRE
Dancing in a banana skirt, locked in a cage 
and singing about her ‘home’ in Africa, the 
Black American Joséphine Baker became a 
legend in Europe. Known as the ‘Black 
Pearl’, she grew into the symbol of l’art 
nègre. Perle Noire: Meditations for 
Joséphine shows us a different Joséphine. 
She no longer wears bananas, the rhythm 
of het charleston has slowed down and her 
danse savage is finished. Rejecting the ste-
reotypes, Perle Noire opens with the words 
“Here is who I am now”, the start of a reflec-
tion from a present-day perspective on the 
life of this iconic woman.

CLASSICAL SINGER JULIA BULLOCK 
AND THE MASK OF JOSÉPHINE BAKER

“Julia, you remind me of Joséphine Baker. 
Do you know who she was?”

– One of Julia Bullock’s teachers at the 
conservatory

When Julia Bullock decided to study Wes-
tern European classical music, she had 
actually hoped it would liberate her as a 
person and free up her voice and expres-
sive capabilities. Instead, she was immedi-
ately confronted with complex feelings 
about her identity as a woman of colour. 
This comment formed the start of her jour-
ney of self-discovery and became the seed 
that grew into Perle Noire: Meditations for 
Joséphine. As both the vocal soloist and 
the embodiment of Joséphine Baker in this 
production, she addresses topics such as 
exploitation, objectification, and exoticism.

▶  Read more about Julia Bullock’s relati-
onship with Joséphine Baker on page 60

IN A NUTSHELL

Julia BullockJoséphine Baker

COMPOSER TYSHAWN SOREY:  
COMPOSED MUSIC AND  
SPONTANEOUS MUSIC

“I strive to create an Odyssey, that is  
both serene as well as intense and  

terrifyingly dangerous.”
– Tyshawn Sorey

The ground-breaking composer Tyshawn 
Sorey is renowned for his exceptional virtu-
osity and ability to blend composition and 
improvisation in his work. In Perle Noire: 
Meditations for Joséphine, he explores and 
extends the musical legacy of Joséphine 
Baker. Together with Julia Bullock, he 
rejects the gloss and glamour of her iconic 
songs and focuses instead on her lived 
experience in new, expressive composi-
tions. But he is more than just the com-
poser in Perle Noire: he is also on stage as 
the musical leader, pianist, and percussion-
ist, performing with five musicians from the 
innovative International Contemporary 
Ensemble.

▶  Read more about Tyshawn Sorey’s 
music for Perle Noire: Meditations for 
Joséphine on page 73

DIRECTOR PETER SELLARS: SEAR-
CHING FOR HIDDEN TREASURE

“Julia Bullock is moving the whole art  
form into a new relevance; this is who  

we’ve been waiting for.”
– Peter Sellars

Peter Sellars is not just known for his pio-
neering and transformational interpreta-
tions of classical operas, but also for his 
collaborations with creative, progressive 
artists. He embraced Julia Bullock’s project 
Perle Noire: Meditations for Joséphine in 
order to expose and highlight the story 
behind Baker’s smiling facade.

Peter Sellars Tyshawn Sorey
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POET CLAUDIA RANKINE: THE  
RACIAL IMAGINARY

 “Do you fully know that what is missing  
in me was taken from me by you before  

either of us arrived here?”
– Claudia Rankine

Celebrated poet Claudia Rankine is lauded 
for her ability to give voice to the neglected 
individual and collective consequences of 
racism in a supposedly postcolonial soci-
ety. In Perle Noire: Meditations for 
Joséphine, she writes about one of the 
most vulnerable people in the Western 
world: a Black girl who grew up in Jim Crow 
America at the start of the twentieth cen-
tury and, in an incredible turn of events, 
made her way to Paris. In her texts, Rankine 
takes the audience into the dark recesses 
of Joséphine Baker’s hard life.  

▶  Let yourself be transported by Claudia 
Rankine and learn about her writing 
process for Perle Noire: Meditations for 
Joséphine on pages 58, 69 and 78

Claudia Rankine

Travis Laplante

Tyshawn Sorey, Jennifer Curtis & Julia Bullock



“Perle Noire: Meditations for 
Joséphine is a project in 

search of buried treasure. 
It is about everything she 

could not acknowledge when 
she was alive.”

—
Peter Sellars
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Peter Sellars

THE HERE AND NOW IS OUR 
GUIDING PRINCIPLE

It is a deep pleasure to return to Dutch 
National Opera with Perle Noire: Medita-
tions for Joséphine, which is a collaboration 
with a group of artists I have long admired. 

Julia Bullock has been working on and 
thinking about Joséphine Baker and her 
music since before her very first New York 
recital. Together with Tyshawn Sorey, she 
has worked intensively on the biographical, 
contextual and musical elements of Baker’s 
Music Hall songs – moving inside the notes 
and inside the words. Claudia Rankine has 
written a series of text that locate each 
song within contradiction, clarity, and open 
defiance. The International Contemporary 
Ensemble commissioned the work and its 
musicians have been in the room as artists 
and partners from the beginning. We have 
all been working on this material in evolving 
versions for seven years now, making Perle 
Noire an ever-evolving work of art that will 
never be finalized completely. Our guiding 
principle is the here and now. This is a per-
formance about what we are feeling and 
experiencing now, which has historical 
roots and ongoing consequences.  

It is a little late in the day for ‘entertain-
ment’. Let us all use our time to recognize 
the roots, address the consequences of our 
shared history and create a humane future 
with equality, justice, joy, freedom, and 
spiritual release. That future begins now. 

Text: Peter Sellars
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THE BLACK GIRL – THE LEAST 
PROTECTED OF BEINGS

In truth, I wanted to be taken. 
What object doesn’t want a home;
in the hands, inside the applause 

inside the imagination of everyone? 

Those were more or less the first lines I wrote, as an offering to what would become Perle 
Noire: Meditations for Joséphine. A project that evolved under the stewardess of Peter 
Sellars, Julia Bullock, and Tyshawn Sorey. 

When Peter generously asked me to write into the life of Joséphine Baker in the summer of 
2015, I was skeptical to say the least. He was in Aix-en-Provence directing Iolanta. So, I 
travelled down from Paris. Before meeting him, I saw his staging of the opera based on the 
play by Henrik Hertz, which told the story of King René’s blind daughter who grew up 
secluded and protected – reared away from the vicissitudes of men. Once we sat down 
after the performance, Peter proposed I would write about the least protected of beings; a 
black girl growing up in Jim Crow-America at the beginning of the 20th century, who 
would make her way, as improbable as it was, to Paris to become a star. 

I, myself had grown up in an America only marginally better off for black girls. And images 
of Joséphine Baker, scantily clad in her banana skirt, dancing in front of a room full of fully 
dressed white people had never really inspired me – I said as much to Peter. I told him 
point blank that I wasn’t interested in Europe’s exoticization of Joséphine Baker; nor was I 
charmed by Baker’s dependence on that exoticization in her creation of a self. There were 
many others during the Harlem Renaissance who were actively attempting to smash the 
stereotypes that were used to devalue blackness in the promotion of whiteness; and I was 
sure Baker was not one of them.

But as is often the case in the moments before I begin writing: I was all right about Baker 
and I was equally all wrong, simultaneously. Those were the generalized feelings that are 
married to the generalized treatment of black people in a world committed to the advance-
ment of white people, but within that exists the fascinating and curious lives of individual 
actors. My initial feelings about the project were governed by my historical self. Yet, Peter 
had told me in so many words he especially wanted me to write something about this 
woman, because of my commitment to the generalized historical realities in our shared 
history, in the face of all our individual lives. With that understanding, I set out to learn all 
that I could about the particular life of this iconic black American woman.  

Text: Claudia Rankine
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EXPOSING LA PERLE NOIRE

“Miss Baker… has, alas, almost become a little lady. Her caramel-colored body, 
which overnight became a legend in Europe, is still magnificent, but it has become 
thinned, trained, and almost civilized. Her voice, especially in the vo-deo-do’s, is 
still a magic flute that hasn’t yet heard of Mozart… There is a rumor that she wants 
to sing refined ballads; one is surprised that she doesn’t want to play Othello. On 
that lovely animal visage lies now a sad look, not of captivity, but of dawning 
intelligence.”
 – Janet Flanner, The New Yorker, 1930

I was first compared to Joséphine Baker when I began my studies of classical Western 
European music in college; and was told that because of the way that I looked, I would 
likely be asked to sing a lot of exotic repertoire. Sparked by complex feelings and ques-
tions around identity, I began to research the life, and music of the entertainer, who, at that 
time, I identified as ‘the woman who danced in a banana skirt’.
 My research revealed that Joséphine and I had a few things in common – we were both 
born and raised in St. Louis, Missouri, danced a lot as children, and moved to New York to 
pursue performing. But this is where our paths diverged. Because of the discrimination 
she faced in the United States, she emigrated to Paris in 1925. There she became not only 
the highest-paid female performer and the highest-paid Black performer, but also the 
highest-paid entertainer the world had ever seen. This all occurred while across the Atlan-
tic, Jim Crow laws prevailed, and women’s suffrage was less than a decade old.
  
‘Exoticism’ dictated her early career – she was sometimes dressed as a bird, locked in a 
cage, singing of her ‘home’ in Africa (‘Afrique’), even though she wouldn’t set foot there 
until later in life. Some may view this as exploitation, and there’s no escaping that fact. But  
I believe that for Joséphine Baker, it was the first time she could reveal herself in front of an 
audience on her own terms. Even that initial image I had of her in a banana skirt is a powerful 
one of agency – a female force at the center of a crude representation of male dominance.

While many speak of Joséphine’s larger-than-life presence through the lens of perfor-
mance, I think her impact was most beautifully realized through her involvement in 
France’s resistance movement during World War II. Recognition from her home country 
wasn’t confirmed until the Civil Rights Movement, when Dr. Martin Luther King, Jr. invited 
her to speak at the March on Washington in 1963, and when Coretta Scott King asked her 
to be the face of the movement after King’s assassination.
 So, to say she was turned into an icon would not be an overstatement. But for me 
Joséphine Baker is not merely an icon for women. She is not just an icon for Black people. 
She is an icon of liberty. She challenged and combated her environment through various 
modes of expression. In music, however, she was limited in terms of experimentation. She 
left the United States just as the Harlem Renaissance was coming into full bloom, and 
mostly worked as a vaudevillian dancer early on. She never learned to sing the blues and 
missed the beginning of the jazz age; although she flourished in the stylings of the French 
music hall — a neatly, confined frame, where she could push boundaries without being too 
explicitly confrontational.

I first programmed songs Joséphine was known for on a 2014 debut recital program. 
These songs touched on themes which seemed to pervade her life – exploitation and 
objectification, issues surrounding identity, the difficulties in maintaining intimate relation-
ships, and the roles that she played — from an exotic entity in a foreign place to a charmer, 
nurturer, and activist.
 The director Peter Sellars then encouraged me to broaden my exploration of Baker and 
her influence on me as a performer. So, Peter invited the poet Claudia Rankine to contrib-
ute text; I felt it pertinent to consider Baker’s body through dance, so Peter asked the cho-
reographer Michael Schumacher to develop a deconstructed charleston with me; and the 
International Contemporary Ensemble introduced me to the composer Tyshawn Sorey. 
Together we compiled words, movement, and music that examined and highlighted vari-
ous undercurrents of Joséphine Baker’s life, in an effort to share an in-depth portrait of a 
dynamic being. 

In 2016, after performing the source material in a relatively raw form called Josephine 
Baker: A Portrait. Tyshawn and I retitled the work into Perle Noire: Meditations for 
Joséphine. This project was in fact not so much about her; it was actually a work especially 
for her. We’ve since shared Perle Noire: Meditations for Joséphine in a wide range of ven-
ues across the United States – from outdoor theaters and cabaret settings to museums of 
visual art. Each time we return to this piece, it presents us with new opportunities to col-
lectively reexamine the material and to investigate how to more pointedly share why the 
themes permeating Baker’s story still resonate today.
 To share our Perle Noire for the first time in Europe and in an operatic space carries sig-
nificance for me, not only because I am now a permanent resident in Germany, but also 
because Baker had fled the United States with the hope to escape racism, various other 
forms of oppression and live with more freedom. However, despite her status and privi-
leges as an extraordinary performer, she still had to reckon with the reality that dehuman-
izing, colonialist practices and attitudes were still unresolved across Europe… a place 
where she so wanted to feel safe and that she wanted to call home. 
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Baker once said herself, “Since I personified the savage on the stage, I tried to be as civi-
lized as possible in daily life.” How exhausting it must have been for her to be preoccupied 
with how she was perceived onstage and off. Admittedly, I have also been fearful, as a per-
former and a person, about how I would be projected and exposed as a woman of color in 
the public eye. But when I took on the charge of researching Baker’s history and decided 
to embody that history onstage for others to witness, since it paralleled many of my own 
experiences, that fear dissolved.

I have never intended to impersonate Joséphine Baker. I am not interested in the projec-
tion of a Black popular singer who is exoticized, eroticized, and proclaimed as an extraor-
dinary exception to ‘the norm’. I also do not know how to play into the trappings of a bril-
liant Black operatic soprano who represents absolute dignity and power, impenetrable in 
her strength, and ever grateful for opportunities. While I do not know how to play into 
those characterizations, because they do not reflect the complexities of a complete human 
existence, I do know that because of the sacrifices and successes of Black American per-
formers who came before me, I will not be coerced to perpetuate tropes or stereotypes of 
my predecessors.

As I embody the shades, hues and dimensions of this material each night – as I stand, 
walk, dance, and sing on platforms and places that hold so much complicated, ruthless, 
and astonishing history – I  am walking as myself; a more fully incorporated person, who 
continues to increase her capacity to embrace where she has come from and who envi-
sions where she wants to go, as someone who aims to share a reality that is direct, clear, 
immediate, and speaks to you, right now.

Text: Julia Bullock

Julia Bullock

To share our Perle Noire for the first time in Europe and in an 
operatic space carries significance for me, not only because I 

am now a permanent resident in Germany, but because 
Baker fled the United States with the hope to escape racism, 
various forms of oppression and to live with more freedom in 

Europe. However, despite her status and privileges as an 
extraordinary performer, there was no denying the reality 

that dehumanizing, colonialist practices and attitudes were 
still unresolved across Europe… a place where she so wanted 

to feel safe and that she wanted to call home.
—

Julia Bullock
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THE MUSIC OF PERLE NOIRE: 
MEDITATIONS FOR JOSÉPHINE

BYE BYE BLACKBIRD (1926)
Composed by Ray Henderson  
Written by Mort Dixon 

SOUS LE CIEL D’AFRIQUE (1935)
Composed by Jacques Dillan Belasco 
Written by Andre De Badet 
Featured in the film Princesse Tam Tam 

C’EST ÇA LE VRAI BONHEUR (CA. 
1953) 
Originally “Esto es felicidad” 
Composed and written by Henri Lemarch-
and, Bobby Collazo, and J. Carbo 
Menendez
French arrangement by Jo Bouillon  

MADIANA – MÉLODIE ANTILLAISE 
(1933) 
Composed and written by Maïotte Almaby 

Composer Tyshawn Sorey took inspira-
tions from Baker’s French Music Hall-
songs and altered their rhythms, har-
monies, and melodies. The following of 
Baker’s signature songs have been 
incorporated into his composition. 

SI J’ÉTAIS BLANCHE (1933) 
Composed and written by Lennart Falk and 
Henri Varna  

DOUDOU (1936)
Composed by Maurice Hermite and Lucien 
Pipon 
Written by Charles-Louis Pothier  

C’EST LUI (1934)
Composed by Georges van Parys  
Written by Roger Bernstein 
Featured in the film Zou-Zou 

TERRE SÈCHE: NEGRO SPIRITUAL (CA. 
1959) 
Originally “Terra seca”  
Composed by Ary Barroso 
French arrangement by Jo Bouillon  

MY FATHER HOW LONG
From Slave Songs of the United States: 
The Classic 1867 Anthology 
Edited by William Francis Allen, Lucy 
McKim Garrison, and Charles Pinkard Ware 

Costume designs by Carlos J. Soto



“Working on Perle Noire is a wonderful 
privilege. There is a probing, restless quality 

embedded in the work’s DNA that 
guarantees that it is constantly evolving, 
rising to the challenge of engaging in a 

dialogue with Joséphine Baker’s complex 
and powerful legacy.” 

—
Daniel Lippel, guitarist International 

Contemporary Ensemble

Tyshawn Sorey & Daniel Lippel
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Tyshawn Sorey & Jennifer Curtis

Alice Teyssier, Rebekah Heller & Travis Laplan

DOUBLE CONSCIOUSNESS

I wonder if you know who you are.
I know I am black. 
Surely you see me, 

but do you see yourself?
Do you feel historical, white?

Do you fully know that what is missing in me, 
was taken from me by you before either of us arrived here?

Do you understand that nothing but loss defines our union?  

I had read Frantz Fanon’s Black Skin, White Masks, had been schooled in WEB Du Bois’ 
concept of ‘double consciousness’ and understood from experience that whatever Baker 
meant to the white people in her audience had little to do with how she herself might be 
feeling, or how she had been made to feel as an American growing up on American soil. I 
felt I had lived black womanhood as much as any black woman. So, I tried to communicate 
attempts to defy the discomfit of political realities. In my writing I wanted the audience to 
own their positionality as much as I wanted Baker to take up the racial issues she grappled 
with in her own personal writings:

“All I had was myself, 
I was the instrument that I must care for…”  

It’s a peculiar thing 
to value the beauty 

without being able to see it myself. 
Backstage, before I step out, is not the only moment I question:

 “Is that ugly silly person me?” 
These moments stay alongside, 

Alice Teyssier, Rebekah Heller & Travis Laplante

Tyshawn Sorey & Jennifer Curtis
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but when the curtains open 
I see my glory in their eyes. 

The seduction moves faster and faster. 
Is it the dancing or the applause 

that transforms me into this grand thing?  
“Even if my face is ugly and my teeth stick out, 

my eyes are beautiful, and my body is intelligent.” 
The applause, is in their eyes.

They are mine. 
As improbable as it may be for a black like me, 

I take up the scepter. 

“Is that ugly silly person me?” is a direct quote from Joséphine Baker herself. For all her 
eventual glamor, the damage done to her as a child without a childhood in the United 
States persisted. Freda Joséphine Baker was born on June 3, 1906 to Carrie McDonald 
and Eddie Carson in St Louis, Missouri. Unlike, the blind Iolanta, she was neither shielded, 
nor protected from all that life had to offer. While still a child, she worked as a washer-
woman, nanny and waitress and at 13 years old she began her life’s work. She started as a 
street performer in the Jones Family Band and moved on to the Dixie Steppers in 1919. In 
1920 she was briefly married to a certain Willie Baker. She left him to dance in Noble Sis-
sle and Eubie Blake’s Shuffle Along to New York, but she kept his name. In 1925 she was 
offered a place in La Revue nègre as a comic and the troupe set sail for Paris.   
 Yet, she wrote the words: “Is that ugly silly person me?” As Fanon reminds us, after a 
while black people will do the devaluing work of the racists themselves. Because, as Fanon 
points out, by the time ‘the negro’ reached Paris slavery no longer existed on French soil. 
But he continues: “[t]he upheaval reaches the negroes from without. The blacks were 
acted upon. Values that had not been created by their actions, values that had not been 
born of the systolic tide of their blood, danced in a hued whirl round them. The upheaval 
did not make a difference in the negro. He went from one way of life to another, but not 
from one life to another.” 

It is this internal struggle in Baker that I wanted to communicate in what I eventually 
handed over to Peter. Despite all she achieved, my question to her was: how she herself 
had achieved a sense of fame in her danse sauvage – a dance that concretized not only the 
racist stereotypes within her, but also the degradation she had tried to flee.  

Text: Claudia Rankine

“Tyshawn describes performing Perle Noire as ‘walking on a 
tightrope’, which is where I strive to exist as an artist: it’s during 

such courageous musical moments when an ensemble can 
become something greater than the sum of its parts. However, 

this can only occur with deep trust, both of the music and 
between the members of the ensemble, and Perle Noire has this 

trust embedded in its score; it is a humbling and inspiring 
experience to be trusted in this way.”

—
Travis Laplante, saxophonist International  

Contemporary Ensemble

“Since all the artists on stage are deeply involved in the process of 
creation, Perle Noire allows us to explore deep emotional and 

artistic territory with one another; every time we play it. I’m thrilled 
to be sharing it with new audiences in Amsterdam and I know it 

will leave a lasting impact.”
—

Rebekah Heller, bassoonist International  
Contemporary Ensemble
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Tyshawn Sorey

PERLE NOIRE: MEDITATIONS 
FOR JOSÉPHINE –  

A DISCOURSE OF MUSICAL 
LIBERATION

Ever since I began to develop my compositional voice, my music has always been in con-
versation with both formal composition and improvisation – which I prefer to phrase as 
spontaneous music. I find it the most enriching component of music-making – for the self 
and for others. And it has therefore become the true key to my compositional methodology 
and musical signature. 
 Perle Noire: Meditations for Joséphine consists of a flexible musical score that brings 
formal composition and spontaneous music together. I therefore tend to describe Perle 
Noire as a musical work with a certain three-dimensionality. First, there’s the written score, 
which forms the basis for everyone. Secondly, there are directives for spontaneity to be 
found within that score. And then there is the third part, wherein we all just freely move 
through the musical landscape. Not everyone can therefore play this music. As even 
though I generally use traditional Western notation, I expect from my musicians that they 
can move off the page. Musicians I work with do therefore always need to be on their toes 
– even if they have the score right front of them. As I strive to create an Odyssey that is both 
serene as well as intense and terrifyingly dangerous. To me, this embraces the feeling of 
aliveness as well as that it explicitly asks for artistic authenticity. It makes that the piece 
keeps on evolving through the uniquely beautified perspectives of the musicians perform-
ing the piece; which moves the artistic agency from just one person to a full ensemble of 
individuals.   

For Perle Noire Peter, Julia and I initially thought of a personal portrait of Joséphine – one 
that would delve into the inner turmoil of her heart. The piece was thus never meant to per-
form a masquerade – it rather eschewed from a simple nostalgic excursion. We wanted to 
acknowledge her as a vulnerable human being who dealt with struggles such as marginali-
zation, as well as the suffering and the brutality inflicted on black people. It thus became 
less about painting a portrait, but more about deconstructing a myth.   
My mission became to offer songs that strayed very far from the original musical record-
ings. I dedicated and endeavored myself to make the listener pay attention to the words 



Op de rechterpagina: “My Father How Long” komt uit een bloemlezing die vlak na de Amerikaanse Burger-
oorlog werd gepubliceerd. De melodieën en teksten werden ontwikkeld door tot slaafgemaakte mensen,  
en verzameld door musicologen bij hun bezoeken aan pas bevrijde gemeenschappen.  
Dit lied is verwerkt in het laatste lied van Perle Noire, met wijzigingen in de oorspronkelijke tekst.
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she sang. As I wanted to reveal a side of her that was actually all already there in some of 
the lyrical content of the songs she used to sing, but hidden underneath pleasant little 
upbeat tunes, corny arrangements, and lush harmonies. I thus needed to defy casual lis-
tening. As the emotional complexity present in Baker’s life and lyrics should not solely be 
something that is just noticed by the listeners. I needed the listeners to also feel them – so 
that she, and the messages she sings of, are also actually being heard. To intensify the 
inherent tragedy, I decided to slow down the tempo, to spread out the rhythm and to incor-
porate barely audible raw sonorities as well as pure silence. 

To some, the music of Perle Noire therefore fails in being cultural ‘authentic.’ Some critics 
even mentioned that my musical arrangements of Baker’s signature songs were “painfully 
monochromatic— everything she herself wasn’t.” But Perle Noire does in the end fully 
reject the idea of a canonical Joséphine Baker. In every single way we wanted to liberate 
her from the violence of white gaze; allowing her story to be finally told in all its complexity. 
Yet, to a lot of these critics, the music of Perle Noire simply wasn’t ‘black enough’. But my 
work has nothing to do with only being solely ‘authentically black’. I have never been inter-
ested in making Baker fit into the mold of the stereotypical black entertainer, nor am I 
interested in living up to this trope myself. The fact that these folks’ wanted me as a black 
composer to “stay in my lane” – only underlines how the racial simplistic views that were 
forced onto Baker still resonate today. 

Text: Tyshawn Sorey

On the right: “My Father How Long” is from an anthology that was published just after the United States Civil 
War. The melodies and lyrics were developed by enslaved peoples, and collected by musicologists after visi-
ting newly freed communities. This song is interpolated into the final musical number of Perle Noire, with 
edits to the original lyrics.



Jennifer Curtis Alice Teyssier

The inevitability of confronting oneself during 
the conception of art, creates within both the 

artist and the observer a palace of vulnerability. 
With fierce authenticity Perle Noire invites us to 
communicate intimately with one another as the 

essence of Joséphine, to honor her and to 
celebrate the Black woman artist now..

—
Jennifer Curtis, violinist International 

Contemporary Ensemble

“As a society, we still don’t really know how to listen – whether it be to sounds or 
messages. Perle Noire allows audiences to sit with discomfort on a number of levels. First, the 

music develops slowly, with weight and emphasis on each word, and long instrumental 
sections that force one to contemplate what has just been spoken or said. Even from within the 
ensemble, in which we have practically memorized the content and the form of the work, there 
is always an element of the unsuspected that can be triggered by one of us. It is through these 
visceral discomforts, perhaps more so than through intellectual discourse, that we, together, 

can re-examine issues concerning exploitation, objectification, marginalization, and our 
obsession with the exotic.” 

— 
Alice Teyssier, flutist International Contemporary Ensemble
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THE DANSE SAUVAGE 
FINISHED 

It doesn’t matter. 
I didn’t matter. 

Even when I painted this face black 
so they thought me white, 

even then, 
on stage, 

the body they saw 
didn’t have me in it. 

I understand that I am a package 
that’s been ripped, opened, and devoured – like a box of chocolates.  

Your digestion of me oddly, 
does not make you ill.
You return for more —

but the sweet delicious churning 
will wear us both out.

Soon enough you’ll be sickened, 
you’ll be sick of me, 
unused to yourself, 

used to me,
the exotic worn off. 

Though the skirt embellished with sixteem bananas would become the image that first 
came to mind when Peter brought Joséphine Baker to my attention, I was to come to know 
her as a fierce and political woman. 

“The danse sauvage is finished.” 
The charleston, the bananas finished.

The dream was to build a home within their fantasies. 
Even as I have traded my dignity for dignity, 

I was never without purpose. 

Text: Claudia Rankine
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ARTISTIC TEAM

JULIA BULLOCK
Joséphine Baker 
Julia Bullock is hailed as one of the most 
unique and singular voices of her genera-
tion. She seamlessly intertwines her pro-
found social consciousness and activism 
with her versatile artistry. Effortlessly, she 
manages to fill every note she sings with a 
sense of grace and urgency. In 2021, she 
was honoured as ‘agent of change’ by Musi-
cal America. With her impressive stage 
presence, she has toured many leading arts 
institutions around the world. Among oth-
ers, she sang roles in Terence Blanchard’s 
Fire Shut Up my Bones, John Adams’ Doc-
tor Atomic and Purcell’s The Indian Queen. 
She is also a founding core member of the 
American Modern Opera Company (AMOC) 
and has held several positions as a curator 
at several arts institutions. In the 2018-19 
season, she served as the Metropolitan 
Museum of Art’s Artist-in-Residence and 
used her tenure to curate a repertoire rang-
ing from a programme of settings of the 
poetry of black American poet Langston 
Hughes, a chamber arrangement of John 
Adams’s Christmas oratorio, El Niño, and a 
recital presenting songs from the enslaved, 
which also featured world premieres of 
songs by black female composers. Bullock’s 
Perle Noire: Meditations for Joséphine, was 
also created as part of this programme. 
With this project very close to her heart, she 
returns to Dutch National Opera, where she 
previously sang leading roles in Stravinsky’s 
The Rake’s Progress, John Adams’ Girls of 
the Golden West and Michel van der Aa’s 
Upload.

TYSHAWN SOREY 
Musical direction, piano and 
percussion
Composer Tyshawn Sorey is celebrated for 
his incomparable virtuosity and extraordi-
nary ability to blend composition and spon-
taneous music. He has performed interna-
tionally on more than one occasion with his 
own ensembles as well as with various art-
ists, including John Zorn, Vijay Iyer, Roscoe 
Mitchell, Muhal Richard Abrams, Wadada 
Leo Smith, Marilyn Crispell, Myra Melford 
and Anthony Braxton. Sorey has received 
support for his creative projects from 
amongst other Van Lier Fellowship and was 
named a 2017 MacArthur Fellow. His music 
can be heard in the most prestigious art 
institutions around the world. Recently, his 
composition Monochromatic Light (After-
life), directed by Peter Sellars, had its world 
premiere at Park Avenue Armory, New York. 
He is currently composer-in-residence at 
Philadelphia Opera. For Perle Noire: Medi-
tations for Joséphine, he is more than just 
the composer of the work. Together with 
members of the International Contempo-
rary Ensemble, he also graces the stage as 
a pianist and percussionist. 
DNO-debut

PETER SELLARS
Staging
Peter Sellars has gained international 
renown for his groundbreaking and trans-
formative interpretations of classics, 
advocacy of 20th century and contempo-
rary music, and collaborative projects with 
an extraordinary range of creative and 

performing artists. He has staged operas 
at Dutch National Opera, Festival d’Aix-
en-Provence, Opéra national de Paris and 
the Salzburg Festival, among others. In 
2022, Sellars created a staging of Roman 
de Fauvel at the Théâtre du Chatelet in 
collaboration with the founder of the 
Sequentia Ensemble, Benjamin Bagby. 
Also in 2022, he staged composer 
Tyshawn Sorey’s Monochromatic Light 
(Afterlife) featuring artwork by Julie 
Mehretu for the Park Avenue Armory, New 
York, and Heinrich Schutz’ Musikalische 
Exequien with the Los Angeles Master 
Chorale. A revival of Sellars’ acclaimed 
production of Tristan und Isolde, with vid-
eography by artist Bill Viola, was per-
formed at the Paris Opera early in 
2023. Furthermore, Sellars is a Distin-
guished Professor in the Department of 
World Arts and Cultures at University of 
California – Los Angeles. He is also the 
recipient of a MacArthur Fellowship, the 
Erasmus Prize for contributions to Euro-
pean culture, the Gish Prize, and is a 
member of the American Academy of Arts 
and Sciences. He has been awarded the 
prestigious Polar Music Prize and was 
named Artist of the Year by Musical Amer-
ica (2014). In 2021 he was honored with 
the EBU-IMZ Lifetime Achievement Award 
for his body of opera video recordings.
 
CLAUDIA RANKINE
Spoken texts
Claudia Rankine is the author of five books 
of poetry, including Citizen: An American 
Lyric and Don’t Let Me Be Lonely: An 

American Lyric. She wrote three plays 
including HELP, The White Card, and The 
Provenance of Beauty. She also published 
several collections of essays, amongst oth-
ers: Just Us: An American Conversation. 
Rankine is the co-editor of several antholo-
gies as well, including The Racial Imagi-
nary: Writers on Race in the Life of the Mind 
and in 2016 she founded The Racial Imagi-
nary Institute (TRII). Among her numerous 
awards, Rankine is the recipient of the Bob-
bitt National Prize for Poetry, the Poets & 
Writers’ Jackson Poetry Prize, and fellow-
ships from the Guggenheim Foundation, as 
well as the MacArthur Foundation. As a for-
mer Chancellor of the Academy of Ameri-
can Poets, she joined the NYU Creative 
Writing Program in Fall 2021. 
DNO-debut

MICHAEL SCHUMACHER
Movement coach
Michael Schumacher is a performing artist 
with roots in classical and modern dance. 
He has been a member of several ground-
breaking companies, including Ballet 
Frankfurt, Twyla Tharp Dance, Feld Ballet, 
Pretty Ugly Dance Company, and Magpie 
Music Dance Company. As an independent 
artist, he has collaborated with and appeared 
in productions of Peter Sellars, William  
Forsythe, Jiří Kylián, Sylvie Guillem, and 
Anouk van Dijk. Over the past twenty-five 
years, Schumacher has developed a unique 
approach to the discipline of improvisation. 
He currently resides in Amsterdam and 
conducts workshops in movement analysis 
and improvisation worldwide.
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CARLOS J. SOTO 
Costume design
Carlos Soto is a designer and creative 
director, based in New York City. Since 
1997 he has collaborated closely with  
Robert Wilson. They most recently worked 
together on Bach 6 Solo, Der Messias and  
I was sitting on my patio this guy appeared  
I thought I was hallucinating. With Solange 
Knowles he worked on Passage for Interna-
tional Woolmark Prize 2021, In Past Pupils 
and Smiles for the Venice Biennale, her  
film and concert tour When I Get Home, 
and Witness! for Elbphilharmonie Hamburg 
& Sydney Opera House, which premiered  
in season 2019/20. Together with Zack 
Winokur he worked on Tristan und Isolde  
for Santa Fe Opera, with Justin Vivian Bond 
and Anthony Roth Costanzo on Only An 
Octave Apart for St. Ann’s Warehouse, Wil-
ton’s Music Hall and with Davóne Tines on 
The Black Clown for ART, Lincoln Center. 
He was also responsible for the costumes 
and scenography of Wagner’s Die Walküre, 
directed by Yuval Sharon for Detroit Opera. 
DNO-debut

JAMES F. INGALLS
Lighting design
James Ingalls’ collaboration with Peter Sell-
ars spans 42 years and includes the world 
premieres of Kaija Saariaho’s L’Amour de 
Loin, Adriana Mater, La Passion de Simone 
and Only the Sound Remains. They also 
worked together on John Adams’ Nixon in 
China, The Death of Klinghoffer, The Gos-
pel According to the Other Mary and Doc-
tor Atomic. He also often collaborates with 

The Wooden Floor dancers in Santa Ana, 
California. Recent work includes Anima 
Animus for Teatro alla Scala, Tristan und 
Isolde for Opéra national de Paris, Three 
Tchaikovsky Overtures for Bayerisches 
Staatsballett in Munich, Music to Accom-
pany a Departure and Lagrime di San Pietro 
for Los Angeles Master Chorale and Mono-
chromatic Light (Afterlife) at Park Avenue 
Armory, New York. Ingalls returns to Dutch 
National Opera & Ballet, where he most 
recently designed Raymonda and Girls of 
the Golden West.

MARC URSELLI
Sound design
Seven-time Grammy Award nominated and 
three-time Grammy Award winning music 
producer, audio engineer, mixer, sound 
designer and front of house engineer Marc 
Urselli is an interdisciplinary artist, scholar 
and devotee of all things considering art, 
sound and music. In theatre Urselli has 
worked with directors such as Peter Sell-
ars and Julian Crouch, and composers 
such as MacArthur fellow recipient  
Tyshawn Sorey, MacArthur fellow & Pulitzer 
Prize finalist John Zorn, Rome Prize win-
ner Paola Prestini and many others. His 
sound designs have also been featured, 
presented or exhibited at amongst others 
the Modern Art Museum, Santiago de 
Chile, Le Son 7 in London, and Villa Han-
bury, Ventimiglia, Italy. Urselli also com-
poses music for film and television and cre-
ates sound design for commercials. 
DNO-debut

“Perle Noire: Meditations for Joséphine is 
not a masquerade of Joséphine Baker; it 

intentionally deconstructs the notion of her 
as a Black performer in a stereotypical way. I 

wanted to evoke Baker’s emotional 
complexity and vulnerability in a way that 
makes listeners not simply listen to them, 
but feel them; so that Joséphine and the 

message she sings of is being heard.”
— 

Tyshawn Sorey



JENNIFER CURTIS 
Violin
Jennifer Curtis was celebrated by the New 
York Times as “an artist of keen intelligence 
and taste that is well worth watching out 
for.” She holds a degree from The Julliard 
School and travels the globe to study man-
uscripts of George Enescu as well as to 
perform his unknown works at his houses 
in Romania. She has composed her own 
Mozart cadenzas, has performed at Festival 
Musique de Chambre à Giverny and per-
formed as a soloist with the Simon Bolivar 
Orchestra and Knights Chamber Orchestra. 
She has spent a month as compos-
er-and-performer-in-residence with the 
Nrityagram dance ensemble in India to 
compose for their classical dance perfor-
mances. Other residences as composer 
and/or performer include Cornell Univer-
sity, Paperhand Puppet intervention, Ver-
bier Festival de musique and Antenna 
Cloud Farm. In 2020, she released a fully 
improvised album INVISIBLE RITUAL with 
MacArthur Fellow Tyshawn Sorey on per-
cussion and piano. 

ALICE TEYSSIER
Flute
Flutist and vocalist Alice Teyssier brings 
“something new, something fresh, but also 
something uncommonly beautiful” to her 
performances. She has appeared as a solo-
ist with amongst others the San Diego 
Symphony, the San Francisco Contempo-
rary Music Players, Bach Collegium San 
Diego and the Talea Ensemble. She is also 
co-founder of the chamber ensemble La 

Perla Bizzarra and a founding member of 
the interdisciplinary troupe The Atelier. As a 
soloist, she is known as a uniquely gifted 
advocate for new music and has given resi-
dencies for composers and performers of 
new music. She sees it as her mission to 
develop a rich and vibrant repertoire that 
reflects our era. As a core member of the 
International Contemporary Ensemble, she 
therefore continues to forge new ways of 
creating and developing the operatic stage. 
Yet, she is also equally devoted to histori-
cally informed, but inventive performances 
of early music. Besides she serves as Clini-
cal Assistant Professor of Performance in 
the Music Department at New York 
University.  
DNO-debut

REBEKAH HELLER
Bassoon
Rebekah Heller is a uniquely dynamic 
chamber, orchestral and solo musician, 
conductor, composer, educator, and cura-
tor, who is equally comfortable playing 
established highly notated classical works 
and improvised music. As a fiercely pas-
sionate advocate for the bassoon, she has 
two solo albums of music written for and 
with her. In 2018, she made her solo debut 
with the New York Philharmonic. As a bas-
soonist (since 2008) and former Artistic 
Director of the International Contemporary 
Ensemble, Heller has collaborated with 
hundreds of composers worldwide to make 
countless groundbreaking new chamber 
and solo pieces come to life. She has also 
been on the faculty of The Mannes School 
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of Music since the fall of 2019, where she 
leads the bassoon studio, co-chairs the 
wind department and teaches classes in 
contemporary repertoire and experimental 
music practices. 
DNO-debut

TRAVIS LAPLANTE
Saxophone
Travis Laplante is a saxophonist, composer, 
improviser, and qigong practitioner. He 
leads the acclaimed tenor saxophone quar-
tet Battle Trance, as well as Subtle Degrees 
– his duo with drummer Gerald Cleaver. 
Recently, Laplante has composed long-
form works for new music ensembles the 
JACK Quartet and Yarn/Wire whilst per-
forming alongside them. Laplante is also 
known for his raw solo saxophone concerts 
and being a member of the avant-garde 
quartet Little Women. He has performed 
and/or recorded with amongst others: Peter 
Evans, International Contemporary Ensem-
ble, Caroline Shaw, Ches Smith, So Percus-
sion, Ingrid Laubrock, Mary Halvorson, 
Michael Formanek, Buke and Gase, Darius 
Jones, Mat Maneri, and Matt Mitchell. He 
has also toured his music extensively and 
has appeared at many major international 
festivals. As a composer, Laplante has been 
commissioned by the Lucerne Festival, 
Switzerland, the JACK Quartet, Roulette 
Intermedium, Yarn/Wire, the Yellow Barn 
Music Festival, the MATA festival, and The 
Jerome Foundation. Laplante is currently 
pursuing a PhD in music composition at 
Princeton University.
DNO-debut

DANIEL LIPPEL
Electric guitar
Guitarist Daniel Lippel, hailed as an “excit-
ing soloist” by the New York Times, has a 
multi-faceted career as a soloist, chamber 
musician, collaborator, and recording art-
ist. Recent recital highlights include, 
amongst others, Cleveland International 
Guitar Festival, Le Poisson Rouge, New 
York City, Sinus Ton Festival, the National 
University of Colombia in Bogota, and the 
Triangle and New York Classical Guitar 
Societies. As a contemporary chamber 
musician, he has been a member of the 
International Contemporary Ensemble 
since 2005 and of counter)induction since 
2019. He also played as a guest with many 
other ensembles, including the St. Paul 
Chamber Orchestra, New York City Ballet, 
Wet Ink Ensemble, Tale Ensemble, and 
Ensemble Dal Niente. Lippel has also been 
active in various creative improvised con-
texts in performance and on recording, 
including on projects with Cory Smythe, 
Will Mason’s Happy Place, Alejandro 
Florez, Dan Bruce, and Aidan Plank. He has 
also worked closely with composers such 
as Mario Davidovsky, Nils Vigeland, Wang 
Lu, Reiko Fueting, Du Yun, and John Link.
DNO-debut
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PRODUCTION TEAM   

Assistant-director
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Lars Willhausen
Eerste grimeur 
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Dramaturgy
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Surtitle director
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Surtitle operator
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Production manager
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INTERNATIONAL 
CONTEMPORARY 
ENSEMBLE 
The International Contemporary Ensemble 
is a contemporary classical music ensem-
ble that is formed by a collective of musici-
ans, digital media artists, producers, and 
educators. By exploring how new music 
blends with the diverse communities that 
make up our world, they strive to cultivate a 
mosaic musical ecosystem that honours 
and broadens the diversity of the human 
experience. They therefore acknowledge 
that the Western European classical music 
practice has long been far from inclusive 
and has excluded individuals based on cul-
tural background, gender identity, or sexual 
orientation. In their organisation, on the 
stages they perform and in their choice of 
the musical works they put on their lec-
terns, they have committed themselves to 
equity, belonging, and cultural responsive-
ness. In this way, the ensemble hopes to 
ensure that musical connections around 
the world are strengthened, making classi-
cal music practice and the way music is 
created and experienced more inclusive.

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 perfor-
mances on the highest level. With innova-
tive productions, works 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 artistic director of Dutch 
National Opera. 

The company was founded in December 
1964 and has ever since developed from a 
repertoire company into a ‘stagione com-
pany’, meaning that Dutch National Opera 
does not have a permanent ensemble and 
performs on average one opera a month. 
For these productions, the company works 
with guest soloists and specially assembled 
artistic teams. Dutch National Opera also 
regularly collaborates with renowned inter-
national opera companies, resulting in vari-
ous co-productions. 
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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  
reputation, both in the Netherlands and 
internationally.

We are in a very sound state both artisti-
cally and financially, but we need your  
support 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

This production is part of the Opera  
Forward Festival and was made possible by:

FOUNDING PARTNERS OPERA  
FORWARD FESTIVAL 
         

                     

PRODUCTION PARTNER 

DUTCH NATIONAL OPERA 
WOULD LIKE TO THANK
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 en alle donateurs 
die bijdroegen aan deze nieuwe productie.  

NO&B BUSINESS LOUNGE MEMBERS
Houthoff, ING, Loyens & Loeff,
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion
Amsterdam, Commenda Family Office,
Rodriguez B.V., McKinsey & Company,
Höcker Advocaten, 1nergiek, Netvlies
(Part of 4NG), Odgers Berndtson,
QA Consulting, Optimix Vermogensbeheer

PARTNERS
Matrix Fitness, BOOZTR

www.houthoff.com

MAIN SPONSOR OF 
DUTCH NATIONAL OPERA & BALLET

WE CELEBRATE

Houthoff Adv NO&B 5 jaar EN.indd   1Houthoff Adv NO&B 5 jaar EN.indd   1 13-1-2023   14:47:3513-1-2023   14:47:35
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