
L a  H a y e …  à  t a b L e ! 

Afbeelding boven: Optreden van een ‘troupe’ aan het Buitenhof in Den Haag in 1635. We zien 
op deze afbeelding hoe alle genres samenkwamen. Zie ook rechtsboven het orkestje op barok
instrumentarium, een duivelse dans op tafel en de tribune met publiek linksboven. (Van Adriaan 
van de Venne in Tafereel van de Belacchende Werelt)

Hooggeëerde toeschouwer, welkom 
bij La Troupe d’Orphée! Vanavond 
zetten wij voor u een heerlijk muzi
kaal buffet op tafel. Wij brengen u 
van apéritif tot digestif aroma tische 
melodieën, verfrissend tokkelende 
spooms, luchtig opgeklopte harmo
nieën en dansante soepjes, snoepjes 
en soesjes.  

De hele avond wordt u door onze ‘troupe’ van 
fantastische muzikanten, zangers en dansers 
bediend. In hun middelpunt staat de zanger der 

zangers, onze onovertroffen Orphée, die met 
zijn stem de wilde dieren weet te temmen en de 
doden weer tot leven poogt te brengen.

Wij zijn vereerd om weer in Den Haag te mogen 
spelen. Het is het voorlopige eindpunt van 
een lange tournee langs paleizen, chambres, 
pikeerschuren, kaatsbanen, festivals en, sinds 
kort, kerken. Altijd reizen we weer verder, met 
een pijnlijk afscheid wanneer Cupido zijn pijlen 
weer eens op ons heeft afgeschoten. Het mooie 
van een vertrek is echter het verlangen naar 
een weerzien. Bijvoorbeeld een weerzien met 

Den Haag, waarmee we een band hebben die 
voelt als honderden jaren oud. Maar uw stad 
is zo veranderd! Vroeger speelden wij hier in 
een van de kaatsbanen aan de Casuariestraat, 
waar vlakbij inmiddels een ware schouwburg is 
verrezen! Sprak u destijds Frans? Dat kunnen 
wij nog wel horen in uw accent, in uw bestelling 
van een ‘bakkie pleur’ en na een ‘broodjûh è 
mè ù’, met een hangende kaak en de scherpe 
medeklinkers vóór in de mond. 
Frans of Haags, de taal van muziek kan iedereen 
nog steeds verstaan. Want als er muziek 
klinkt, dan gebeurt er iets magisch. De muziek 

weet een droevig hart tot rust te brengen. 
De koudste geest vat zomaar vlam door een 
liefdesballade of strijdlied. En ons, muzikanten, 
geeft u met uw aandacht kracht in ons bloed 
en warmte in onze zielen. Wij wensen u een 
bruisende avond toe!
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eVeN teRUG VaN WeG GeWeeSt

Vanaf het midden van de 17e eeuw 
bezochten rondtrekkende, vaak 
Franse ‘troupes’ Den Haag om hun 
bruisende theater en operavoor
stellingen te vertonen. La troupe 
d’Orphée geeft u vanavond de kans 
om nog eenmaal een voorstelling 
van zo’n ‘troupe’ bij te wonen. Het 
is een hommage aan ons eigen grote 
verleden én aan de macht van muziek 
om ons in vervoering te kunnen 
brengen.

Drie gezelschappen die in Den Haag zijn 
ontstaan  OPERA2DAY, Vox Luminis en  
De Dutch Don’t Dance Division – namen het 
initiatief tot uitnodiging van de ‘troupe’. Zij zien 
dit project als een eerbetoon aan hun tot de 
verbeelding sprekende voorgangers. Net als 
eeuwen geleden smelten verschillende genres 
bij La troupe d’Orphée opnieuw samen:  
de ‘troupe’ omvat zangers, dansers en musici. 
En ook zoals toen zoeken de theatermakers een 
bijzondere locatie op, die de ‘troupe’ naar zijn 
eigen hand zet. Op de zelf gemaakte tonelen, 
voor de zelf gebouwde tribunes, vertolken zij 
muziek van het veelzijdige genie MarcAntoine 
Charpentier, de componist die ooit met La 
descente d’Orphée aux Enfers een belangrijk 
deel van het levensverhaal van Orphée van 
muziek voorzag.

Hier houden de herinneringen van Monsieur 
Apollon op. Na het laatste optreden van de 
’troupe’ in Den Haag verbouwden prominente 
Haagse burgers in de FransBataafse tijd 
een stadspaleisje aan het Korte Voorhout tot 
theater. Vanaf de opening in 1804 huisvestte 
de schouwburg zowel de Nederlandse als de 
Franse komedie. Het Théâtre Français bracht 
er in 1830 de eerste grandopera en verwierf 
internationale faam dankzij steun van koning 
Willem I en koning Willem II. In 1919 werd 
vaste Nederlandse bespeling verkozen boven 
de Franstalige. Het paleisje aan het Voorhout 
ademt nog steeds de Haagse sfeer van de 
Franse opera en komedie.

‘SoUVeNiRS de La Haye’

op tafeL VaNdaaG:
eeN paStei!

In zijn bundeling met herinneringen 
aan zijn reizen met de theatermakers 
 ‘Souvenirs de la troupe’   nam 
Monsieur Apollon enkele ‘souvenirs 
de la Haye’ op.

“In 1686, het jaar waarin MarcAntoine zijn 
nieuwste opera aan onze zanger Orphée 
wijdde,  stonden stadhouder Willem III en 
zijn vrouw Mary Stuart voor de ramen van 
het Hof aan het Binnenhof. Samen met hun 
hofhouding keken ze naar het kermisgewoel, 
de marcherende burgerwachtschutters en 
de prinselijke ruiterwacht op het Buitenhof. 
Op de kermis waren rariteiten te zien en 
vertoonden zowel beesten als mensen hun 
kunstjes. Te midden van acrobaten, koord
dansers en marionettenspelers brachten 
gelegenheidsgroepen toneelvoorstellingen. 
Buiten de kermisperiode speelden wij en 
diverse andere toneelgezelschappen in de 
voormalige pikeerschuur aan het Buitenhof, 
de manege van stadhouder Maurits die was 
verbouwd tot theater ‘met bancken en besloten 
loges…’. Het Haagse toneel was toen zowel 
Engels als Frans georiënteerd en werd bezocht 

door leden van het Hof, de StatenGeneraal 
en tal van diplomaten. Ook de kaatsbaan 
naast de manege, de voormalige tennisbaan 
van Willem II, werd ingericht als theater. 
Dit tot ongenoegen van de zeer fatsoenlijke 
omwonenden die ons ‘comedianten’ maar niets 
vonden. 
In navolging van het Hof prefereerden vele 
Hagenezen ons Franse toneel. Na een optreden 
van een bevriende ‘bande françoise de 
musiciens et d’opéristes’ in een kaatsbaan aan 
de meer achterafgelegen Casuaristraat, met 
steun van Willem III ingericht, werd ook opera 
populair. Na de dood van Willem III werden 
deze ‘Comédiens de Sa Majesté Britannique’ 
overstemd door een gezelschap dat zowel 
opera als komedie bracht en verhuisde naar 
een grotere kaatsbaan aan de overkant van 
de Casuaristraat, op de hoek van de huidige 
Schouwburgstraat. In het stadhouderloze 
tijdperk zorgden splitsingen tussen opera 
en komedie voor gedoe, maar met de komst 
van stadhouder Willem IV bloeide ook het 
Franse toneel weer op. Dat legde ons geen 
windeieren.“

Afbeelding boven: Hofarchitect Daniel 
Marot, een gevluchte hugenoot, 
portretteerde in 1686 de meikermis op het 
Buitenhof. Gravure, collectie HGA.

“Het programma is opgebouwd uit werken van 
met name Charpentier,” aldus de directeur van 
La troupe, monsieur Apollon. “Het wordt een 
zogenaamde ‘pastiche’, een muzikale pastei. 
Centraal staat La descente d’Orphee aux 
Enfers. Er waren echter veel redenen om daar 
nog meer werken aan toe te voegen. De opera 
duurt circa een uur in zijn oorspronkelijke vorm, 
maar wij brengen u graag een avondvullend 

“De tijd van de ‘troupes’ lijkt lang voorbij, 
maar met de manier van opera en theater 
maken voelen wij ons zeer verwant,” aldus 
Serge van Veggel, als artistiek leider van 
OPERA2DAY een van de initiatiefnemers om 
La troupe d’Orphée opnieuw naar Den Haag 
te halen. “Kijkend naar de ‘troupes’ voel je de 
gedrevenheid om bijzondere projecten tot 
stand te brengen. Vaste theaters bestonden 
nog niet, en met kunst en vliegwerk op én 
achter het zelf gebouwde toneel brachten ze 

V e R W a N t e  G e e S t e N

‘oNze GeeSt VRij eN bLij, bLoeit bij deze zoete tijdVeRdRijVeN eN bij zULke 
oNScHULdiGe GeNeUGteN VeRdRijVeN ze aLLe aNdeRe VeRLaNGeNS.’
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muziekfestijn. Charpentier laat Euridice in 
de opera al na enkele minuten sterven, de 
proloog geeft u echter de kans om haar en 
de rest van onze ‘troupe’ wat beter te leren 
kennen, in vrolijker tijden. Daarnaast heeft La 
descente een heel open einde. Het stuk eindigt 
wanneer Orphée uit de onderwereld vertrekt. 
Charpentier wilde mogelijk een derde akte 
maken; hij schreef aan het einde namelijk ‘einde 

tweede akte’ in plaats van het gebruikelijke 
‘einde van de opera’. Wij snappen zijn hint en 
vertellen hier het hele verhaal. De uitbreiding 
geeft ons de mogelijkheid om naast de 
melancholische Charpentier ook de bruisende 
theaterman en de diepzinnige religieuze 
componist te laten horen.”

hun projecten tot stand. Ze zullen het publiek 
vaak hebben verrast. Wij herkennen er ons 
eigen streven in. Deze tijd is zo anders, maar 
lijkt het leven van een hedendaags vocaal 
ensemble als Vox Luminis, dat wereldwijd week 
na week in andere steden optreedt, niet op het 
rondtrekken van de ‘troupes’ destijds?”
Ook Thom Stuart, oprichter van De Dutch Don’t 
Dance Division, herkent zich in het fenomeen 
van de rondtrekkende ‘troupes’: “Met onze 
dansers trekken wij van grote naar kleine 

theaters en ook naar strand, plein, galerie, 
school, bedrijf, park of Hofvijver om te dansen; 
per locatie en gelegenheid in heel diverse 
stijlen.”

Foto boven: een kaatsbaan. Dit soort 
ruimtes liet zich makkelijk ombouwen tot 
theater, inclusief loges.

‘ d e  d a n s ,  d e  j a c h t  e n  d e  b o s s e n

v r i j w a r e n  o n s  v a n  d e  w e t t e n

e n  v e r z o e k i n g e n  d i e  d e  l i e f d e

d e  h a r t e n  v a n  h e t  h o f  b e z o r g d . ’ 
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o R p H É e S ’  V e R H a a L
s y n o p s i s

lied opnieuw en als in een flashback speelt de 
‘troupe’ de geschiedenis opnieuw. We zien 
de ontmoeting tussen de geliefden. Apollon, 
die aanvankelijk sceptisch is, bezwijkt voor 
de danskunsten van Euridice en stelt voor het 
aanstaande huwelijk te vieren in de tuinen.

eeRSte akte
In de tuinen, tussen bloemen en fonteinen 
wordt de liefde tussen Orphée en Euridice 
gevierd. Euridice wordt echter onverwacht 
gebeten door een slang en sterft. Orphée 
stort in. Moet hij zijn geliefde nu al verliezen? 
Apollon zegt dat hij de moed niet mag verliezen 
en dat hij een beroep moet doen op de heerser 
van het rijk van de duisternis: Pluton. Met 
zijn zang zal Orphée deze god vast weten te 
vermurwen. Orphée maakt zich op voor zijn 
gang naar de onderwereld.

V i V e  c H a R p e N t i e R !
het monopolie op binnen de Franse muziek, 
gesteund door de koning. Charpentier, die in 
Frankrijk was geboren maar in Italië bij Giacomo 
Carissimi had gestudeerd, vonden Lully en zijn 
aanhangers veel te Italiaans. 
Toen Charpentier na zijn studie terugkwam in 
Parijs, kwam hij in dienst bij Mademoiselle de 
Guise. Deze adellijke dame voerde een ware 
hofhouding. Haar huishoudelijk personeel 
speelde en zong zijn stukken – waaronder La 
descente d’Orphée aux Enfers  als een soort 
kameropera’s voor haar gasten. Charpentier 
zong daarbij zelf ook als hautcontre mee. Zo 
ook bij La descente, waarin hij niet de rol van 
Orphée vertolkte, maar de hautcontrepartij in 
het ensemble en de rol van Ixion, een van de 
gemartelden in de onderwereld, zong. Naast 
het werk voor deze adellijke familie werkte 
Charpentier voor de ‘troupe’ van Molière, later 
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M.A. Charpentier
Règles de composition Paris, 1960

Do M Gai et guerrier.

Do m Obscur et triste.

Ré M Joyeux et très guerrier.

Ré m Grave et dévot.

Mi b M Cruel et dur.

Mi b m Horrible, affreux.

Mi M Querelleux et criard.

Mi m Effemmé, amoureux et plaintif.

Fa M Furieux et emporté.

Fa m Obscur et plaintif.

Fa # m ***

Sol M Doucement joyeux.

Sol m Sérieux et magnifique.

La M Joyeux et champêtre.

La m Tendre et plaintif.

Si b M Magnifique et joyeux.

Si b m Obscur et terrible.

Si M Dur et plaintif.

Si m Solitaire et mélancolique.

Bron: Règles de composition par 

M. Charpentier, par Catherine Cessac,

MarcAntoine Charpentier, Fayard,

Paris, 1988.

Leeswaarschuwing: Onderstaande tekst bevat details over de inhoud en de afloop van de voorstelling.

De centrale kameropera La descente d’Orphée aux Enfers in deze voorstelling is 
gebaseerd op de liefdesgeschiedenis van Orphée en Euridice. Het verhaal werd 
eerder door Ovidius en Vergilius opgetekend en kende door de eeuwen heen vele 
bewerkingen en toonzettingen. Vanavond hoort u hoe Orphée het zelf navertelt. 
Een synopsis.

t Weede akte
De furiën wekken de nieuw gestorven zielen 
op in het onderaardse. Proserpine, de vrouw 
van Pluton die het halve jaar in de bovenwereld 
leeft en het halve jaar in de onderwereld, 
hoopt in deze nieuwe zielen nog een sprankje 
van de bovenwereld te ontdekken. We zien 
hoe de zielen onder martelingen gebukt gaan. 
De onderwereld schrikt op wanneer de nog 
levende Orphée binnentrekt op zoek naar 
Euridice. Hij ontdekt haar levenloze lichaam 
en zegt de anderen dat hun lijden niets is 
vergeleken met dat van hem. Bij de start van 
zijn zang vluchten de furiën weg om Pluton te 
halen. De zang heeft echter juist een zalvende 
werking op alle lijdende zielen. Even later 
maakt Pluton zijn opwachting met zijn garde 
van wilde dieren. Hij vraagt Orphée wat hij 
hier komt zoeken. In een reeks van prachtige 
smeekbeden probeert Orphée Pluton te 

Binnen het operagenre is het verhaal van 
Orphée iconisch geworden. Niet zo vreemd 
volgens dirigent Hernán Schvartzman, een 
bewonderaar van Orphée: “De belangrijkste 
conclusie van zijn verhaal is dat je door middel 
van muziek de wereld, zelfs de goden van de 
onderwereld, in vervoering kunt brengen. 
Dat onderschrijven veel componisten, 
muzikanten en zangers: ook wij hebben de 
hoop het publiek te kunnen bewegen met 
onze muziek.” Orphées verhaal vormde dan 

ook de inspiratie voor de allereerste opera’s, 
zoals Euridice van Jacopo Péri (1600) en 
l’Orfeo van Claudio Monteverdi (1607). Ook 
bij latere operavernieuwingen werd vaak 
weer teruggegrepen op zijn iconische verhaal, 
bijvoorbeeld door Gluck die met zijn Orfeo et 
Euridice (1762) een operahervorming inzette. 
Charpentier schreef voorafgaand aan La 
descente d’Orphée aux Enfers (16861687) al 
een kleinschalige cantate onder de titel Orphée 
descendant aux Enfers (1683). 

De muziek die u vanavond hoort 
is afkomstig van de hofleverancier 
van La troupe d’Orphée: Marc
Antoine Charpentier. In hem vond 
de ‘troupe’ de ideale figuur om alles 
wat in deze voorstelling samenkomt 
te toonzetten. Charpentier is een 
verrassend veelzijdig componist, die 
naast verfijnde opera’s en religieuze 
muziek ook kluchtige werken schreef 
voor de ‘troupe’ van Molière. 

Charpentier was een van de belangrijkste 
Franse componisten aan het einde van de 17e 
eeuw. De andere belangrijke componist was 
JeanBaptiste Lully. Beiden stonden een andere 
muziekstijl voor. Grappig genoeg zag de in 
Italië geboren Lully zich als schepper van de 
ware Franse stijl en hij eiste in zijn leven haast 

omgedoopt tot ComédieFrançaise. Voor hen 
schreef hij muzikale intermezzi en toneelmuziek 
waarvan u in de proloog enkele voorbeelden 
te horen krijgt. Deze muziek is heel speels en 
levendig; het heeft zelfs nu nog een komische 
kracht. In zijn latere leven werd Charpentier 
ook componist voor de jezuïeten. Als religieus 
componist behoort Charpentier eveneens tot 
de allergrootsten.
Charpentier is veelzijdig. Eén ding verbindt 
echter al zijn werk: de uitmuntende kwaliteit 
ervan.

Charpentier hanteerde een harmonisch systeem 
dat hij ten grondslag legde aan al zijn werken. 
Dit systeem ontstond mede onder invloed 
van de bestudering van de klassieke retorica. 
Daarvan is het doel om het publiek middels het 
gesproken woord te bewegen. Dit beïnvloedde 

ook de manier van componeren. Charpentier 
gaf bijvoorbeeld elke toonsoort een eigen 
karakteristiek, die ook een andere betekenis, 
emotie of energie op kon roepen. Zo start La 
descente met spelende nimfen. Die scène 
kreeg de toonstoort Agroot mee, wat voor 

Charpentier uitdrukking gaf aan ‘vrolijkheid en 
het platteland’. Wanneer Euridice later door een 
slang gebeten wordt, horen we haar vervolgens 
zingen in de aklein toonsoort, die ‘zacht en 
klagend’ van karakter is.
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pRoLooG
Orphée is de sterzanger in een ‘troupe’ 
die geleid wordt door zijn vader, Monsieur 
Apollon. Ze reizen van stad naar stad en geven 
optredens vol muzikaal vertier. Zo gaat ook 
deze avond van start. Orphée heeft echter 
geen zin meer in oppervlakkig vermaak. Na 
het verlies van Euridice is hij melancholisch 
geworden. Hij stelt voor om een verhaal te 
vertellen dat er echt toe doet: het verhaal dat 
de ‘troupe’ zelf overkwam, het verhaal van 
Euridice. Een verhaal dat vele jaren eerder 
begon toen de ‘troupe’ een ‘air de cour’ zong, 
een lied uit de oude tijd over een ‘troupe’ als 
die van henzelf: steeds op reis en op de vlucht 
voor de liefde, die het scheiden moeilijk maakt, 
maar je toch altijd weer overkomt. Tijdens het 
zingen van dat lied blijkt het vluchten voor de 
liefde inderdaad onmogelijk. Orphée kijkt recht 
in de ogen van Euridice. De ‘troupe’ zingt dit 

Orphée mocht niet omkijken naar Euridice  
toen hij haar meenam uit de onderwereld.  
Hij deed dit wel. “Dit is voor ons toeschouwers 
een aangrijpend moment in zijn levensverhaal,” 
volgens Serge van Veggel, door de ‘troupe’ 
uitgenodigd om de Haagse voorstellingen te 
ensceneren. “Ik denk omdat wij in dat moment 
van omkijken onbewust veel projecteren. 
Bijvoorbeeld al die momenten waarop je door 
eigen handelen, of het ontbreken ervan, iets 
door je vingers liet glippen of zag mislukken.  

Of dat onbestemde gevoel na iemands 
overlijden: had ik niet toch iets kunnen doen? 
Dit moment brengt Orphée vanavond echter 
ook iets anders. Met het opnieuw vertellen 
van het verhaal van Euridice, en dus met het 
omkijken naar zijn verleden, brengt hij Euridice 
in de herinnering en fictieve werkelijkheid weer 
heel even terug. In die zin kan zijn gezang dus 
ook werkelijk zijn geliefde opnieuw tot leven 
brengen. Dat is de troost die muziek en theater 
kunnen bieden.”

e M o t i e S  i N  e e N  H a R M o N i S c H  S y S t e e M

Nadat Lully de Troupe du Molière had verlaten, 
nam Charpentier zijn positie in. Lully had 
echter zo’n grote invloed verworven in het 
Franse muziekleven, dat hij de regels kon 
stellen waaraan concurrenten als Charpentier 
zich dienden te houden. Zo stelde hij een 
limiet aan het aantal gebruikte instrumenten, 

zangers en de hoeveelheid muziek. Muziek 
van Lully zelf mocht echter onbeperkt worden 
ingevoegd. Charpentier wist evenwel wegen te 
vinden om een optimaal resultaat te bereiken 
binnen de door Lully gestelde grenzen. In ‘Les 
Fous Divertissants’, oftewel ‘De vermakelijke 
gekken’, voerde hij een operazanger op die 

werkelijk gek was geworden door het zingen 
van teveel opera. Charpentier liet hem onder 
meer een duet  (‘Que tout parle à l’envy’) 
zingen uit een vroegere opera, gecomponeerd 
door…  Lully

G e k  V a N  L U L L y

Afbeelding onder: fragment uit ‘Les Fous 
Divertissants’ vermurwen. Proserpine, diep geraakt door deze 

levende uit de bovenwereld, schiet hem daarbij 
te hulp. Pluton stemt uiteindelijk toe in Orphées 
verzoek: hij mag Euridice meenemen, maar op 
de weg terug mag hij niet omkijken. 

epiLooG
Orphée loopt terug naar de bovenwereld. 
Euridice volgt hem. Alhoewel hij weet dat 
hij niet mag omkijken, doet hij dit toch, met 
fatale gevolgen. Euridice gaat definitief in de 
onderwereld op en Orphées hoop is vervlogen. 
De ‘troupe’ probeert hem te troosten. Opnieuw 
blijkt de pijn van Cupido’s pijlen ondraaglijk, net
zoals in de oude ‘air de cours’. Verleden en 
heden smelten weer samen. De ‘troupe’ heeft 
zijn verhaal opnieuw vertelt en trekt weer verder. 

‘ a l l o n s ,  m a r c h o n s ,  c o u r o n s ,  h â t o n s  n o s  p a s ! ’
‘ l a t e n  w e  g a a n ,  m a r c h e r e n ,  r e n n e n ,  w e  h a a s t e n

o n z e  p a s ! ’  z o  z i n g t  d e  ‘ t r o u p e ’

‘ a c h !  l a a t  u  r a k e n  d o o r  m i j n  i n t e n s e  v e r d r i e t .
g o d  v a n  d e  o n d e r w e r e l d ,

g e e f  m i j  d e z e  z e l d z a m e  s c h o o n h e i d  t e r u g .
m i j n  d a g e n  z i j n  z i n l o o s ,

z o n d e r  d e  n y m f  d i e  i k  b e m i n .
g e e f  h a a r  o p n i e u w  h e t  l e v e n  o f  b e n e e m

o o k  m i j  h e t  l i c h t . ’
a l d u s  k l i n k t  o r p h é e s  s m e e k b e d e .

o R p H e U S : 
e e N  i c o o N

d e  p i j N  e N  z a L V i N G
V a N  H e t  o M k i j k e N
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LA TROUPE D’ORPHÉE
intendant

Monsieur  Apol lon 

ARTiSTiEk TEAM
concept,  samenstell ing en regie

Serge van Veggel
muzikale le id ing en d ir igent

Hernán Schvartzman
choreograf ie 	
Thom Stuart
scenograf ie

Herbert  Janse
kostuums

Joost  van W i jmen
l ichtontwerp

Uri  Rapaport
tekst 
Minnekus  de Groot

ZAngERS 
VOx LUMiniS
orphée

Reinoud Van Mechelen
orphée (7  me i  2014)
V incent  Lesage 
eurid ice

Sophie  Junker 
monsieur apollon/t itye

Lionel  Meunier
pluton

Geoffroy  Buff ière
daphné

Zsuzs i  Tóth
proserp ine 
Stefanie  True 
énone

Amél ie  Renglet   
mademoiselle de

r ip ieno

Marine Fr ibourg 
aréthuze 
V ictor ia  Cassano 
ix ion 
Raphael  Höhn 
tantale 
Robert  Buckland 

DAnSERS DE DUTCH JUniOR 
DAnCE DiViSiOn
Michaël  Häf l iger
Mar in  Ino
Rutkay  Özpinar
Thi js  Hogenboom
Sidney Scul ly

BAROkEnSEMBLE OPERA2DAY
op authent iek  inst rumentar ium  
viool

François  Fernandez
viool

Yun Kyung Kim
blokfluit

Heiko ter  Schegget
Thomas Tr iesschi jn
viola da gamba

Mieneke van der  Velden
Ricardo Rodr iguez
Florencia  Bardavid 
lu it 
Mike Fentross 
Giu l io  Quir ic i  (3  mei  2014)
basse de v iolon

Anna Katynska
klavecimbel en orgel

David  van Bouwel 
Jorge LópezEscr ibano 
 

PRODUCTiETEAM
voorstell ingsle ider en

regieass istent 
Onno Heer l ien
repet itor dansers

Rinus  Sprong
correpet it ie

Haru Ki tamika
Jorge LópezEscr ibano
Timothy Nelson
zakel i jk le ider/coördinat ie productie 
Al ice  Gubler
productiele ider

Tineke Verhei j
company manager dedddd

Char l ie  dos  Reis  Borges  Rodr igues
techniek en technische productie

Ronald  Tebra
techniek

Bas  Standaar
Glenn Neyndorf f
l ichttechniek

Peter  Peereboom
ontwikkel ing kap en gr ime

Leo Maal iepaard
uitvoering kap en gr ime

I r i s  Bosman (s tage)
kostuumreal isat ie

Lisa  Louwers
Bo Mulder
Mer l i jn  Koopman
kleedster

Jo l ine  de Veer
samenstell ing bovent itel ing

Lieke van Hoogenhuyze 
vertal ing

Adéla ïde Rouyer
educatie coördinat ie

Mieke van der  Ven
market ing en communicat ie

Cla i re  Reeves
Merel  Wuisman
publ ic ite itsteksten

I rene Koot
campagnebeeld

Studio  Oostrum 
cater ing

Boenk & van der  L inde

VRiJwiLLigERS
ondersteuning kleding

Nicole  Picc inno
Jannet  B ikker
Vonne van Zant
Barbara  Somers
Jo l ine  de Veer
bedien ing bovent itel ing

Junko Nagiyama
Liesbeth  Mulder
kassa en publ ieksbegele id ing

Riët te  van Raamsdonk
Cr is t iana  Kat
Mar ja  Bakker
Jannet  B ikker 
Barbara  Somers 
algemene ondersteuning opera2day

Leo Bel infante
Jouke Osinga
Wendelmoet  Langerak
Aad Beekink
real isat ie  kostuums

Joke W i l lemsen
vanuit bre icafé b i j 
tante betsy

Tanja  van Oostrom (coördinat ie)
E lske  Anepool
Jo landa Bakker
Nicole  Br inkmann
Hanny Hanssen
Lidy  van der  Hei jden
Linda Klösters
Ki t ty  van Oostrom
Marga Verhoeven

tabLeaU de La tRoUpe
COLOFOn
PROgRAMMAkRAnT
teksten

I rene Koot  i . s .m. 
Minnekus  de Groot
Mar l ies  van der  R iet
Serge van Veggel
coördinat ie

Cla i re  Reeves
graf isch ontwerp

Shi lp i  Ahmedvan der  Pool
fotograf ie

Studio  Oostrum 
drukkeri j 
Veenman

PARTnERS
De Dutch Don’ t  Dance Div is ion 
Vox Luminis
Grote  Kerk  Den Haag

MET DAnk AAn
Anton Amir  van 
Kl inkhamer  Harpischords

Bi j  de  verta l ing  van 
La  descente  d ’Orphée 
aux enfers  i s  dankbaar 
gebruik  gemaakt  van de 
verta l ing  van Hans 
Nieuwenhuis .

BESTUUR
OPERA2DAY
voorzitter

W im Vos
penningmeester

Frank Wesste in 
secretaris

Nico van Schouwenburg

adres opera2day

St icht ing OPERA2DAY
Binkhorst laan 125/Mooov
2516 BA Den Haag
e-mail

in fo@opera2day.n l
website

www.opera2day.n l
twitter 
@OPERA2DAY
facebook

OPERA2DAY
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rekening nemen. Juist in die combinatie blinkt 
Vox Luminis uit: het streeft naar een constant 
hoog niveau in de samenzang, maar de zangers 
hebben ook allen solistische ervaring. Vox 
Luminis noemt zich dan ook een ‘early music 
soloist ensemble’. Daarbij is het ensemble 
grotendeels Franstalig opgevoed wat voor de 
muziek van Charpentier, zo verbonden aan de 
Franse taal, een voordeel is. De zangers werden 
overwegend opgeleid aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag en is inmiddels 
gevestigd in Namen, België. OPERA2DAY 
en Vox Luminis werkten eerder samen in de 
Dolhuys Kermis. Individuele zangers waren 
te gast in producties als The Fairy Queen en 
Agrippina. 

de dUtcH doN’t 
daNce diViSioN
Het Haagse dansgezelschap De Dutch 
Don’t Dance Division (DeDDDD) werd in 
1996 opgericht door Rinus Sprong en Thom 
Stuart. Het gezelschap creëert en produceert 
multidisciplinaire dansvoorstellingen in de 
reguliere theaters, op bijzondere locaties 
en festivals. Choreograaf Thom Stuart: “Na 
Hamburg, Wenen en Nancy is het ontzettend 
leuk om nu in mijn eigen stad aan een 
opera mee te werken. Den Haag is nu echt 
een dansstad, maar had vroeger een rijke 
operacultuur; in deze productie komen beide 
samen.” DeDDDD won diverse prijzen, zoals 
recentelijk de Prijs van Verdienste van het 
Dansersfonds ’79, de Haagse Culturalisprijs 
voor het bevorderen van cultuurparticipatie 
en Fortuna’s Follies De Mus voor de beste 
productie van Festival De Parade.  In La troupe 
d’Orphée zijn de dansers van De Dutch Junior 
Dance Division te gast. Dit is een tweejarig 
programma waarin Sprong en Stuart net 
afgestudeerde dansers intensief begeleiden bij 
hun ontwikkeling als dansprofessional. 

opeRa2day
De kern van OPERA2DAY bestaat uit artistiek 
leider Serge van Veggel, muzikaal leider Hernán 
Schvartzman en zakelijk leider Alice Gubler. 
Vanuit thuisbasis Den Haag maken zij sinds 
2007 energiek en dynamisch muziektheater, 
waarin zij steeds proberen om de traditie van 
opera en muziektheater te verbinden aan de 
eigen tijd en omgeving. Daarbij hebben zij 
veel aandacht voor het bereiken van nieuwe 
generaties en het betrekken van het publiek. 
Ook komen ervaren zangers en musici er samen 
met jong toptalent. 
La troupe d’ Orphée is de opvolger van het 
project Dolhuys Kermis dat gedeeltelijk met 
dezelfde partners werd opgezet, en dat eind 
2012 in de top 5lijst van beste voorstellingen 
in NRC Handelsblad terecht kwam. De meest 
recente productie, een enscenering van 
Cherubini’s opera Médée in 2013, werd door 
de recensenten van de Volkskrant en NRC 
gewaardeerd met vier sterren. Het AD schreef: 
‘Haagse Médée is spektakel’. Een landelijke 
tournee volgt in het najaar van 2014.

VoX LUMiNiS
Nadat Vox Luminis in 2012 de ‘Record of the 
Year’ Gramophone Award won voor Schütz’ 
Musicalische Exequien is het vocaal ensemble 
niet meer weg te denken van de internationale 
podia. ‘An extremely impressive young vocal 
group’ aldus Early Music Review. Het ensemble 
was te gast in de belangrijkste zalen en festivals 
van de wereld, en won een reeks prijzen voor 
haar opnamen, zoals de International Classical 
Music Award, Diapason d’Or en Choc de 
Classica. 
De keuze voor La descente d’Orphée aux 
Enfers werd mede gemaakt met het oog op de 
samenwerking met Vox Luminis. Het werk is 
geschreven voor een ensemble van zangers die 
zowel de ensembles als de solorollen voor hun 
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PROLOgUE

Choeur de Chasseurs
uit Actéon H. 481

Trio ‘La, la, la, la, bonjour’

Les Grotesque

Trio ‘O la belle simphonie’
uit Le mariage forcé H. 494

Air de cour ‘Nos esprits 
libres et contents’

Anonieme componist, gearrangeerd door Vincent Dumestre*

Duet ‘Que tout parle
à l’envy de nostre
amour extreme’

Oorspronkelijk uit Lully’s Bellérophon (1679) door Charpentier
ingevoegd in Les Fous Divertissants H. 500

Air a boire ‘Beaux petits 
yeux d’écarlate’ 

H. 448

Choeur de Chasseurs
uit Actéon H. 481

PREMiER ACTE

Eerste akte ‘La descente 
d’Orphée aux Enfers’ 

H. 488

Air ‘Ah! Laissezmoi rêver’
H. 441

DEUxièME ACTE

Interlude ‘La Nuit’
(fragment)

uit ‘In nativitatem Domini canticum’ H. 416

Répons ‘O vos omnes’
H. 134

Tweede akte ‘La descente 
d’Orphée aux Enfers’

H. 488

Air de cour ‘Nos esprits 
libres et contents’

Anonieme componist, gearrangeerd door Vincent Dumestre*

Alle muziek is afkomstig van MarcAntoine Charpentier (16431704), 
tenzij anders aangegeven. *Gebruik van partituur ‘Nos esprits libres 

et contents’ met toestemming van Le Poème Harmonique 
(www.lepoemeharmonique.fr).

Voor de Maître de ballet van La troupe zit de uitdaging in de producties van de 
groep in de momenten waarop zangers ook dansen, en zang en dans echt samen
smelten. “De muzikaliteit van de zangers is heel anders dan van de dansers, maar 
toch is het interessant om de schoenmaker niet altijd bij zijn eigen leest te houden. 
Als Euridice bijvoorbeeld zingt met een slang die om haar heen danst, haar wurgt 
en bijt, brengt dat een hele intense en welkome spanning teweeg.”
Om alles in goede banen te leiden betrok de Maître voor de Haagse voorstelllingen 
ook een Haagse choreograaf: Thom Stuart. Die legt uit dat dans ook echt een 
andere taal aan de voorstelling toevoegt. “Onze lichaamstaal is universeel. De zang 
in het Frans moet je kunnen verstaan, of je moet mee lezen op de boventiteling, 
maar lichaamstaal kan iedereen direct begrijpen. Soms zegt een choreografie van 
nog geen twee minuten daardoor meer dan duizend woorden.” Ook binnen de dans 
zijn er weer vele talen. “in de proloog, de 1ste en de 2e acte spelen de dansers 
verschillende rollen. Daarbij veranderen ze niet alleen van kostuum, maar ook van 
bewegingstaal of dansstijl.”
Dans hoort echt bij de barokopera.“Toen onze 'troupe' begon," aldus de Maître, 
"was dans een vaste waarde in opera en in de samenleving. Zo heeft Lodewijk de 
veertiende heel veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de dans.” Stuart vult aan: 
“ik zie dat Mark Rutte nog niet doen, meedansen aan een balletvoorstelling op hoog 
niveau.”

N o U S  d a N S o N S !

GaStHeReN VaN de tRoUpe
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met dank aan:

L e t ' S  M e e t  a t  o p e R a 2 N i G H t !

OPERA2NIGHT is het initiatief in wording waarin we de vriendschap 
met ons publiek en relaties willen vieren. Wilt u OPERA2DAY met een 
financiële of persoonlijke bijdrage steunen in het ontwikkelen van 
projecten, neem dan contact met ons op via info@opera2day.nl. 
Wilt u een financiële bijdrage doen: OPERA2DAY is een Algemeen Nut 
Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat u giften aan onze stichting 
kunt aftrekken van de inkomstenbelasting, zelfs vermenigvuldigd met 
de factor 1,25. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting 
vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte 
vennootschaps-belasting.


