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Uitvoerders en programma
Henry Purcell: muziek
Peter Verhelst: tekst
Paul Koek: regie
George Petrou: dirigent
Dorothee Curio: kostuumontwerp
Peter Quasters: lichtontwerp, lichtinstallatie
Paul Slangen: dramaturgie
Daniel Reuss: koorleider
Elizabeth Cragg: sopraan
Claron McFadden: sopraan, spel
Jason Darnell: tenor
Konstantin Wolﬀ: bariton
Yonina Spijker, Tyeppe Troost, Batuhan
Eryigit: spel
Ton van der Meer: sirenes
B’Rock: orkest
Cappella Amsterdam: koor
Frank Siera: regie-assistentie
Peter Quasters, Bart Celis, Hans Valcke:
techniek
Viviane Couberg: kleedster
Annik Laruelle (Muziektheater Transparant), Veerle Vervoort (B’Rock), Annemiek
Vanderheyden (Cappella Amsterdam), AnneMarie Geldhof (de Veenfabriek): productie
Muziektheater Transparant, de Veenfabriek:
productie
B'Rock, Operadagen Rotterdam, de Munt / la
Monnaie, Festival van Vlaanderen, Flagey:
coproductie
met de steun van het Ammodo Fonds

Met Nederlandse boventiteling
FOCUS
PURCELL

MUZIEK
THEATER
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Uw applaus krijgt kleur dankzij de bloemen van
Bloemblad.
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Koor en orkest
Cappella Amsterdam

B’Rock

sopraan
Marijke van der Harst
Titia van Heyst
Maria Köpke
Marjo van Someren

eerste viool
Daniela Helm
Sara DeCorso
Varoujan Doneyan

alt
Daniel Elgersma
Sabine van der Heyden
Antje Lohse
Inga Schneider
tenor
Dolf Drabbels
Guido Groenland
Jon Etxabe Arzuaga
Endrik Üskvärav
bas
Coert van den Berg
Nicolas Boulanger
Jan Willem van der Hagen
Job Hubatka

tweede viool
Jivka Kaltcheva
Marie Haag
Liesbeth Nijs
altviool
Luc Gysbregts
Manuela Bucher

trompet
Fruzsi Hara
Saleem Khan
pauken
Jan Huylebroeck
luit
Wim Maeseele
klavecimbel
David Van Bouwel

basse de violon
Rebecca Rosen
gamba
Martin Bauer
violone
Tom Devaere
hobo
Benoit Laurent
Stefaan Verdegem
fagot
Tomasz Wesolowski
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Arthur
Arthur is een semi-opera van Henry Purcell
over koning Arthur die de Saksische koning
Oswald uit het Britse rijk tracht te verdrijven:
een combinatie van toneel en opera met
acteurs, zangers, dansers, koor en orkest.
Op muzikaal gebied behoort King Arthur
tot Purcells meest memorabele werken: de
aria's Fairest Isle, How blest are shepherds en
St George, alsook de dwaallichtscène Hither,
this way en de echo in Come if you dare.
Bijzonder geslaagd was eveneens de muzikale
uitbeelding van het bibberen van de Koude
Genius die in de derde akte oprijst uit zijn
bevroren rijk.

en tegengewerkt door de toverkracht van
tovenaars en geesten culmineren beide
gevechten op het slagveld waar Oswald
Arthur uitdaagt tot een man-tegenmangevecht. Als Arthur dit gevecht wint, is
de vijand verslagen en ligt er een glorieuze
toekomst voor Engeland open.

Na een periode van politieke instabiliteit en
grote binnenlandse onrust creëren de schrijver
John Dryden en de componist Henry Purcell
de nationalistische semi-opera King Arthur ter
ere van de overwinning van de protestantse
Willem III op de katholieke koning James II.
Deze glorious revolution maakt een einde
aan de problemen in een roerige 17e eeuw,
waarin Engeland aan godsdiensttwisten en
politieke machtsstrijd tussen de verschillende
koningen en het parlement ten onder
dreigt te gaan. Dankzij de installatie van de
‘dubbelmonarchie’ tussen de Britse koningin
Mary Stuart en de Hollandse stadhouder
Willem III ontstaat er een economisch en
militair machtsblok dat het Verenigd Koninkrijk
een ongekende welvaart brengt.

Op zoek naar een interessante inhoudelijke
context waarbinnen de muziek van Purcell
theatraal maximaal tot zijn recht kan komen, is
het anno 2014 een logische stap om dit werk
te koppelen aan de herdenking van het begin
van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar
geleden. Het nationalisme en de trots op volk
en vaderland dat in de liederen van Purcell tot
uitdrukking komt, maar ook de verdwaaldheid
van Hither, this way of de ontberingen die de
Koude Genius over de aarde laat neerdalen,
krijgen allemaal een schrijnend randje in het
licht van de ontberingen die de miljoenen
Europese soldaten zich in die jaren in de
loopgraven hebben getroost.

Om het nieuwe bewind te eren, vertelt John
Dryden in King Arthur het verhaal van de
legendarische koning die in de vijfde eeuw
de Saksische koning Oswald uit het land
verdrijft en zo het Engelse volk verenigt.
Aan dit min of meer historische verhaal
voegt hij een liefdeslijn toe waarin Arthur en
Oswald strijden om de hand van de blinde
Emmeline (zodat ook de liefde tussen Mary
en William bezongen kon worden). Geholpen
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Hoewel Dryden erin geslaagd is een prachtig
libretto te schrijven dat in de liederen nog
altijd tot uitdrukking komt, heeft het verhaal
gaandeweg zijn relevantie verloren, omdat
Dryden zo duidelijk reageerde op de actuele
politieke situatie van zijn eigen tijd.

Overtuigd van de geniale composities van
Henry Purcell, schrijft auteur Peter Verhelst
een nieuwe tekst, gebruikmakend van zijn
poëtische kracht waarmee hij een enorme
rijkdom aan beelden en emoties weet op te
roepen.
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Biografieën
Muziektheater Transparant (BE) gaat
als productiehuis vanuit de artistieke en
maatschappelijke actualiteit een dialoog aan
met kunstenaars uit verschillende disciplines
en wil op internationaal niveau muziektheater
in al zijn diversiteit creëren, vernieuwen
en presenteren voor een breed publiek.
Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de
ondersteuning van hedendaagse muzikanten.
Zo legt Transparant langere trajecten af met
o.a. Wim Henderickx, Annelies Van Parys,
Josse De Pauw en Wouter Van Looy.
Al vanaf de oprichting in 1970 door Jan
Boeke vormt de liefde voor muziek de
leidraad voor Cappella Amsterdam (NL). Om
elke compositie te laten spreken, heeft het
koor zich zowel op moderne als op oude,
authentieke zangtechnieken toegelegd.
De nadruk in het repertoire ligt op die
twee uitersten: oude meesters en moderne
muziek. Speciale aandacht schenkt het koor
aan werken van Nederlandse componisten,
variërend van Sweelinck tot Andriessen
en Ton de Leeuw. Cappella Amsterdam
werkt geregeld samen met uiteenlopende
gezelschappen, ook uit andere disciplines.
B’Rock (BE) is ontstaan uit zin voor
vernieuwing en verjonging in de wereld van
de oude muziek. De vaste kern bestaat uit een
twintigtal musici uit binnen- en buitenland,
gespecialiseerd in de historisch geïnformeerde
uitvoeringspraktijk. In zijn programmakeuze
verbindt het orkest vaste waarden uit de
barokliteratuur met minder gekend repertoire.
Daarnaast schenkt B’Rock bijzondere aandacht
aan de creatie van hedendaagse muziek op
maat van de historische instrumenten.
Peter Verhelst (BE) is een van de meest
gelauwerde auteurs van zijn generatie.
Hij schrijft poëzie, romans, novellen,
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jeugdboeken, scenario’s, liedjes- en
theaterteksten. Voor zijn roman Tongkat kreeg
hij de Jonge Gouden Uil, de Gouden Uil, de
Bordewijkprijs en de driejaarlijkse Cultuurprijs
van de Vlaamse Gemeenschap. Zijn jeugdboek
Het Geheim van de Keel van de Nachtegaal
werd gelauwerd met de Gouden Uil, de
Gouden Griffel en de Woutertje Pieterseprijs.
Naast auteur is Peter Verhelst ook regisseur,
verbonden aan het NTGent.
Paul Koek (NL) volgde de opleiding
slagwerk aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag. Hij sloot zich in 1985 aan
bij Theatergroep Hollandia van Johan
Simons, wat resulteerde in een jarenlange
samenwerking. In 2003 richtte Koek de
Veenfabriek op. De afgelopen twee jaar
tekende Paul Koek als artist in residence bij de
Red Sofa serie van De Doelen in Amsterdam
voor het muziektheatrale Replica-concert. Zijn
oeuvre werd onderscheiden met de European
Prize for New Theatrical Realities, de NoordHollandse Theatertrofee en de Prins Bernhard
Cultuurfonds Theaterprijs.
Claron McFadden (VS) groeide na haar studies
aan de Eastman School of Music in Rochester,
New York, als sopraan uit tot een grote naam
in zowel het barok- als het traditioneel en
modern repertoire. Ze gaf concerten met
de London Philharmonic, het Nederlands
Kamerorkest, het Freiburger Barockorchester
en Les Arts Florissants en zong op
internationale festivals. McFadden is ook een
veelgevraagde soliste in opera’s en werkte
mee aan tal van multidisciplinaire projecten.
George Petrou (GR) studeerde piano aan het
Conservatorium van Athene en behaalde het
diploma van Associate of the Royal College
of Music in Londen en het diploma Master
of Music. Hij oogstte als pianist succes op
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grote concertpodia als de Carnegie Recital
Hall in New York, de Berliner Philharmonie
en het Rudolfinum in Praag. Nadat hij zich
als concertpianist al succesvol had getoond,
begon Petrou ook met dirigeren. Hij
concentreert zich daarbij op het barokke,
klassieke en romantische repertoire. Petrou
is hoofddirigent van Armonia Atenea, een
project van het Atheense Camerata-orkest.
Daniel Reuss (NL) studeerde koordirectie
bij Barend Schuurman aan het Rotterdams
Conservatorium. Hij is sinds 1990 artistiek
leider van Cappella Amsterdam. Van 2003 tot
2006 was Reuss chef-dirigent van het RIAS
Kammerchor in Berlijn. Van 2008 tot 2013
combineerde Daniel Reuss zijn job als artistiek
leider van Cappella Amsterdam met het chefdirigentschap van het Estonian Philharmonic
Chamber Choir.
Elizabeth Cragg (UK) studeerde aan het Royal
Holloway College en het Royal College of
Music in Londen. De Britse sopraan zingt nu
en in de nabije toekomst onder meer de rol
van Ninette in L’Amour des Trois Oranges, de
rol van Mrs Julian in Owen Wingrave, in de
Johannes-Passion en in L’Allegro, il Penseroso
ed il Moderato.
Jason Darnell (UK) volgde de opleiding
muziek aan de University of York. Hij
studeerde 20e-eeuws lied aan de BrittenPears School en Lieder in Duitsland
met Thomas Thomaschke. Zijn recente
performances omvatten onder meer Handels
Chandos Anthems en Israël in Egypte voor
Trazom in Warschau, Polen; concerten en
opnames met Corona Coloniensis, en Engelse
en Franse barokmuziek met Harmonie
Universal op het York Early Music Festival en
Haydns Creation Mass voor de University of
York in York Minster.
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Konstantin Wolff (DE) studeerde aan de
Hochschule für Musik in Karlsruhe en aan
de Studienstiftung des deutschen Volkes.
Hij maakte in 2005 zijn operadebuut in
L’Incoronazione di Poppea door de Opera
National de Lyon. Les Arts Florissant nodigde
hem datzelfde jaar uit om tijdens de Europese
tournee van Le Jardin des Voix de baspartij
in L’Allegro, il Penseroso ed il Moderato te
zingen. Later trad Wolff ook nog op in onder
meer Don Giovanni, Orlando en La Calito.
Met het Vokalensemble Rastsatt nam hij twee
cd’s met kerkcantates van Georg Philipp
Telemann en Dietrich Buxtehude op.
Yonina Spijker (1979) studeerde aan de
Toneelschool Maastricht. Ze speelde in
toneelvoorstellingen en televisieproducties, en
is een van de oprichters van de theatergroep
Jonghollandia, later Wunderbaum. Bij de
Veenfabriek speelde ze de intieme monoloog
Sjaan, geen Janet, Smekelingen en Licht is de
Machine. Begin 2010 speelde ze ook in door
pers en publiek geprezen DE CITY en in het
najaar in Platteland Als Podium / Machine
Agricole. Een jaar later maakte ze haar debuut
bij Transparant in Medea, een samenwerking
met de Veenfabriek.
Naast het produceren van een aantal
muziektheatervoorstellingen per jaar, houdt
de Veenfabriek (NL) zich bezig met het
onderzoek naar nieuwe podiumkunstvormen
door verschillende kunstdisciplines met elkaar
te confronteren. Met zijn voorstellingen wil
het ensemble enerzijds het publiek ontroeren
en anderzijds in een esthetische vorm een
reflectie op de maatschappij presenteren.
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In de kijker

Christina Pluhar © Marco Borggreve

Raffaela Milanesi

do 30.10.14 / 20.00 / Concertzaal
L’Arpeggiata / Music for a while: Purcell
goes jazz
Het is maar een kleine stap van barokke
baslijnen naar aanstekelijke jazz-improvisaties.
Eentje die L’Arpeggiata al jaren met
overtuiging en verve weet te zetten. In haar
gloednieuwe programma infiltreert Christina
Pluhar met haar gasten de wereld van Henry
Purcell. Verwacht u aan Purcells grootste hits
in een onverwachts hedendaags jasje.

do. 27.11.14 / 20.00 / Concertzaal
La Risonanza / Purcell. Dido and Aeneas
Dido and Aeneas is Purcells bekendste opera,
en misschien wel de belangrijkste Engelse
opera ooit. Bij een Londense uitvoering in
1704 vormde het vrij korte werk een tweeluik
met The Loves of Mars and Venus van John
Eccles en Geoffrey Finger. La Risonanza laat u
dit unieke moment herbeleven. Zo hoorde u
Dido nog nooit!

BESTEL UW TICKETS NU OP

CONCERTGEBOUW SERVIES
Gezellig tafelen voor of na een voorstelling met
een verrassing op vertoon van het concertticket.
Alle info over de deelnemende horecazaken op
www.concertgebouw.be/servies.

Ontdek meer klassieke muziek
op muzemuse.eu

Coverbeeld: Arthur © Bowie Verschuuren / V.U. Katrien Van Eeckhoutte, ’t Zand 34, 8000 Brugge
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