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1 lnleiding

1.1 Het project in het kort

ln het jaren negentig was het programma Wien bleibt Wien op televisie te zien, een
programma met onder andere Marco Bakker. ln 2015 heeft dirigent Jeroen Weierink t//ren
bleibt Wien in een nieuw jasje gegoten. ln januari 2019 is Stichting Nationale Operette
opgericht. De programmering is vanaf 2015 steeds verder uitgebouwd tot inmiddels een
volwaardige productie met een groot orkest van dertig personen, een zestallig ballet en drie
solisten in een betoverend decor. De solisten en de dirigent zijn professionals met een rijke
historie in de operettewereld. Het orkest bestaat uit professionele musici die elk een pasiie
voelen voor operette en zodoende uiterst gedreven zijn om deze muziek naar een groot
publiek te brengen.

Voor het afgelopen seizoen 2019-2020 waren weer twee
programma's samengesteld die elk passen bij de tijd van het
jaar. Vóór de jaanrvisseling presenteert de Nationale
Operette Winter in Wien - Weihnachtskonzert, voor dat
speciale, nostalgische kerstgevoel. Na de jaanrvisseling
bracht de operette Winter in Wien - Neujahrskonzert,
waarmee 2020 bruisend werd ingeluid. Beide specials zijn
een aaneenschakeling van de mooiste operettemelodieën
en -aria's, en zodoende echt een feest der herkenning.

De concerten van de Nationale Operette zijn een doorslaand
succes en worden zeer hoog gewaardeerd. Dankzij het werk
van De Nederlandse Operette blijft deze populaire
kunstvorm behouden voor Nederland.
./Û http : //b it. lvtWie n- blei bt-Wien-21 1 8-20 I 9
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( ( W"hebben het stof eraf gehaald, maar de romantiek behouden. ) )*r^^Bierens

( ( n"operette is springlevend, óók in Nederla ndl ) )
50vitaalplus.nl

(
De sfeer van deze operette uitvoering is los en ontspannen.
De variatie van Winter in V/ien is groot en genereus. ) ) Theaterkrant

Omdat deze recentie niet alleen mooi is maar ook zeer treffend onderstaand een volledige
weergave op blz 13.
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1.2 Missie organisatie

Missie en doelstellingen
Stichting Nationale Operette is een beroepsoperettegezelschap dat is opgericht om op
professionele wijze operettemuziek op te voeren in Nederlandse theaters. Daarnaast stelt de
stichting zich als doel om de operette als cultureel erfgoed structureelte bewaren voor
Nederland. Daarom wil de stichting naast concerten ook tweejaarlijks concoursen
organiseren waarbij de finalisten masterclasses winnen, gegeven door
conservatoriumdocenten met ervaring in het operetterepertoire. Dit is voor het komend
seizoen al ingepland. De winnaars zullen worden uitgenodigd om als ensemble op te treden
maar ook om solistische bijdragen te leveren aan de concerten van de Nationale.Operette.

De stichting brengt jaarlijks circa 18 concerten in de Nederlandse theaters, maar streeft
ernaar dit aantal op te voeren naar 30 concerten, verspreid over het hele land, zodat het voor
iedereen mogelijk is om een concert in de buurt bij te wonen . Er zijn ook al initiatieven
genomen om samen te werken met plaatselijke organisaties om het vervoer van en naar het
theater te regelen. Zo ziin er bijvoorbeeld in Veghel - in samenwerking met Stichting Eet met
je Hart - de afgelopen drie jaar 250 alleenstaande en niet mobiele ouderen naar hei theater
(en na het concert weer naar huis) gebracht. Op deze manier hebben zij een onvergetelijke
avond beleefd.

2 Artistiek plan

2.1 Doelstellingen en motivatie project

. Het behouden en tot klinken brengen van het operetterepertoire als cultureel erfgoed,. De professionele uitvoering van een winterprogramma met hoogtepunten uit het
operetterepertoire,

r Voor het seizoen 202012021achttien optredens gespreid over het hele land,. ln samenwerking met plaatselijke organisaties het vervoer van en naar theaters
regelen voor ouderen en mindervaliden en hen zo een onvergetelijke avond bieden,. Participatie van amateurkoorzangers bij de voorstellingen

. Recentelijk afgestuurde jonge talentvolle musici van het conservatorium laten
integreren in orkest en solisten groep, dit als solist danwel deel uitmakend van een
ensemble.

2.2 Geschiedenis van de operette

Eind zestiende eeuw besloten enkele vooraanstaande intellectuelen om klassieke drama's
uit de oudheid nieuw leven in te blazen. Zijwaren ervan overtuigd dat deze stukken niet
moesten worden gespróken, maar volledig moesten worden gezóngen. Zo ontstond er een
nieuwe theatervorm: de opera. De eerste opera was L'Orteo van Claudio Monteverdi,
gebaseerd op de mythe van Orpheus en Eurydice. Ruim vierhonderd jaar later wordt deze
productie nog steeds gespeeld. Opera's kenmerken zich door zwate verhalen, die meestal
dramatisch eindigen. De hoofdpersoon wordt vergiftigd, met een sabel doorprikt of
neergeschoten... Een lang en gelukkig leven is er doorgaans niet bij.

ln de achttiende eeuw werd er daarom een komische tegenhanger bedacht: de Opéra
Comique. Zo kon er weer gelachen worden in het theater. Maar de verhalen van de Opéra
Comique werden gaandeweg ook enorm triest. Zo komt Carmen in de gelijknamige opera
van Georges Bizet op tragische wijze om het leven... De Franse compõniét Jacqúes
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Offenbach was helemaal klaar met deze dramatische theaterstukken. Hij schreef daarom
Orphée aux Enfers (1858), een opgewekt stuk waarin werd gezongen, gesproken, gedanst
én geacteerd: een operette!

Offenbachs luchtige muziek inspireerde de Oostenrijkse componist Franz von Suppé.
Hoewel deze in zijn vrije tijd doodskoppen en andere macabere snuisterijen verzamelde,
hield hijwelvan wat vrolijkheid in zijn muziekstukken. Von Suppé componeerde de eerste
Weense operettes. Zijn frisse en elegante stukken zijn veelal onbekend gebleven, maar een
aantal wordt nog steeds gespeeld door fanfare- en harmonieorkesten.

De Gouden Periode van de Weense operette (1860 - 1900)
De Weense operette werd pas echt succesvol toen Johann Strauss jr. diverse operettes
componeerde. Die Fledermaus (1874) werd uiteindelijk de beroemdste en meest uitgevoerde
operette ooit, alwerd die destijds niet meteen goed ontvangen. ln deze operette neemt
Strauss jr. de gewichtigdoenerige burgerij van zijn tijd op de hak en speelt wraak een
belangrijke rol.

De Zilveren Periode van de Weense operette (f 900 - 1920)
ln 1905 luidde Franz Lehár de Zilveren Periode van de Weense operette in met Die tustige
Witwe, waarna de kunstvorm zich verder uitbreidde naar het buitenland. Zo werd operette
ook in Hongarije populair, met dank aan de Hongaarse componist Emmerich Kálmán, die
onder andere Die Csárdasfürstin (1915) en Gräfin Mariza (1924) schreef.

Stukken met een operettesaus
ln het begin van de twintigste eeuw werden in Amerika de eerste musicals ontwikkeld,
waarbij de operette een belangrijke rol speelde. De bestaande Amerikaanse (komische)
muziektheaterstukken, die doorspekt waren met burleske vaudeville- en revue-elementen,
kregen onder invloed van de rondtrekkende Europese gezelschappen gaandeweg een
operettesaus. En zo ontstond er een nieuw genre: de musical. Amerikaanse musicals
hebben met operettes gemeen dat er volop in wordt gezongen, gesproken, gedanst én
geacteerd. Een van de eerste musicals was Shorø Boat (1927) van Jerome Kern.

Operette in Nederland
Ook in Nederland was - in bescheiden mate - sprake van operettes van eigen bodem, die
vooral in de eerste helft van de negentiende eeuw veelvuldig werden opgevoerd. De
Koningin van Montmartre (1922) van Vada Ennèm werd hiervan de populairste. Operette-
uítvoeringen waren er in Nederland echter veelvuldig. Al in 1862 was Offenbachs Orphée
aux Enfers in Amsterdam te zien en spoedig stonden ook de Weense operettes hier op het
repertoire, zij het meestal uitgevoerd door buitenlandse gezelschappen.
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Het eerste echt Nederlandse gezelschap was Operettegezelschap Kreeft en Buderman,
gevolgd door het Hollandsch Operettegezelschap van Nap de la Mar. Tot aan de Tweede
Wereldoorlog bestonden er alzo'n veertig gezelschappen, die echter geen van alle een lang
leven beschoren waren, met uitzondering van Die Haghezangers (191-s-1931) en De
Operettezangers (1932-1949) van Carré-directeur Alex Wunñink (met de legendarische
operettezanger Johannes Heesters).

ln 1926 werd de Fritz Hirsch Operette opgericht, die zich vooral bediende van Duitse en
Oostenrijkse zangers, onder wie ook Richard Tauber. ln 1945 werd de Fritz Hirsch Operette
opgevolgd door de Hoofdstad Operette, die - eerst onder leiding van Meyer Hamel, later
onder zijn vrouw Netty en zijn zoon Philip - 55 jaar lang de operette in de Nederlandse
theaters hield.

Hoewel de Hoofdstad Operette met een bezettingsgraad van meer dan 90 procent volle
zalen trok, zette Van der Ploeg in 2001 de subsidie stop, omdat het gezelschap te weinig
vernieuwend zou zijn en een eenzijdig publiek zou trekken. Daarmee viel het doek voor
Nederlands en ige beroepsoperettegezelschap.

ln het seizoen 2006-2007 bracht een nieuw gezelschap - het Nederlands Operette Theater
(NOT) - Offenbachs La Vie Parisienne met moderne middelen en musicalelementen. Het
Fonds Podiumkunsten oordeelde: "De voorstelling La Vie Parisienne van NOT betrof een
weinig gelukkige hybride vorm van operette en musical, waarbijvooralde afstemming van de
geluidsversterking tussen musical- en operettezangers te wensen overliet."
Een subsidieaanvraag i.s.m. het commercieel onsuccesvolle De Nieuwe Nederlandse
Operette voor een nieuw op te richten gezelschap werd dan ook niet gehonoreerd.

2.3 Artistieke visie en concrete uitwerking

De Nationale operette heeft de afgelopen jaren een volwaardige programmering
opgebouwd, met een groot orkest van dertig personen, een zestallig ballet, drielolisten en
een betoverend decor. Artistieke Leiders Wilma Bierens en Jeroen Weierink hebben
gekozen voor het vertolken van de hoogtepunten uit het operette repertoire.

Ballet
Tijdens de voorstellingen van de Nationale Operette wordt uitbundig gedanst. Deze zijn met
eigentijdse choreografieën zo vormgegeven dat er een duidelijke link is naar het moderne
ball_et, maar natuurlijk wel geïnspireerd op de zilveren periode van de operette: de jaren 20
en 30. En dit alles zonder uit het oog te verliezen dat het publiek van het ballet de ñodige
romantiek ven¡¡acht. De dansgroep zijn dansers van de opleiding Fontys te Tilburg.
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Choreografie en regie
De choreografie en regie wordt verzorgd door André de Jong. Hij is een
afgestudeerde danser, dansdocent, regisseur, choreograaf, acteur &
zanger. Zijn docentschap heeft hij behaald in juni 1999. tn 2015 won hijeen
Laurence Olivier Award als choreograaf voor de "Beste nieuwe
Operaproductie" in Groot-Brittannië.
Hij is meteen na zijn studie gaan dansen bij Het lnternationaal Danstheater
en heeft daarna in het binnen- en buitenland furore gemaakt bij
verschillende projecten en producties. Hij danste o.a. bij het lnternationaal
Danstheater, de Meekers, 'T MUZtheater, 'T Dansend Hart', 'Voortman/de Jonge'en Herman
van Veen. Tevens bij de musicals Anatevka, Oliver, 42nd Street, Peter Pan, Sãturday Night
Fever, Musicals in ahoy 2002, de Tovenaar van OZ, Sunday in the park with George-, Crãzy
for You, TiTaTovenaar, The Wild Party, JOSEPH, Once upon a mattress & Jekyll a HyOe. 

-

Vorig jaar choreografeerde hij 'Yevgeni Onegin' bij De Nederlandse Opera (Holland Festival),
dit jaar 'Die lustige Witwe' en choreografeerde o.a. RENT, City of Angels, Tick, tick, boom,
The Secret Garden & De Spooktrein voor Fontys Muziektheater, het World Press Photo gala
1997 en twee televisiespecials van Herman van Veen. 'Fame'&'De Leeuwenkoning' bij Ñew
Art School. André geeft jazzdans, yoga & musical bij Fontys Academie voor MuzieÈtheãter,
en regisseerde tal van theaterstukken.

Vormgeving en licht
Daarbij wordt teruggegrepen op de 40er en 50er jaren

Educatie en participatie
De organisatie wil amateurzangers graag de mogelijkheid bieden mee te zingen bij de
optredens. Tijdens dit project heeft bijwijze van pilot tijdens het optreden in Veghei het koor
Viva la Musica meegewerkt. Het koor repeteert mee met de orkestrepetitie en met de
repetitie met de zangers en zal meewerken aan de uitvoering. Het belangrijkste doel van de
workshop is natuurlijk om het plezier te ervaren om samen de prachtige muziek te zingen,
genietend van de creativiteit, verhalen en ideeën. De deelnemers leren zo ook veel nieuws
over de muziek en de achtergrond ervan. Ook leren ze zichzelf en hun kwaliteiten beter
kennen en tenslotte hoe ze zich moeten presenteren. Amateurmusici blijken het een
geweldige ervaring te vinden om met bekende en gerenommeerde musicite werken en zo
direct contact te hebben met hun voorbeelden.

Programmaboek
Bezoekers aan de concerten van de Nationale Operette ontvangen gratis een prachtig
vormgegeven programmaboek, met daarin onder andere veel achtergrondinformatie over de
kunstvorm operette, de componisten en de gespeelde werken. De brochure is een mooi
aandenken aan het concert, maar dient ook om het cultureel erfgoed in stand te houden.

2.4 Programma

Voor het seizoen 2019-2020 waren twee programma's samengesteld die elk bij de tijd van
het jaar passen. VÓór de jaanruisseling speelde de Nationale Operette Winter in Wien -
Weihnachtskonzert, voor dat speciale, nostalgische kerstgevoel. Na de jaanruisseling speelde
de operette Winter in Wien - Neujahrskonzert, waarmee 2020 bruisend werd ingeluiO. geide
specials zijn een aaneenschakeling van de mooiste operettemelodieën en -aria'è, en
zodoende echt een feest der herkenning.
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Programma I - Winter in Wien - Weihnachtskonzert

Componist Werk
Adeste Fideles traditioneel kerstlied
Robert Stolz Träume unterm Christbaum
César Franck Panis Angelicus
Franz Schubert Ave Maria
Richard Eilenberg Petersburger Schlittenfahrt
Franz Lehár Vilja-lied
Josef Strauss Winterlust Polka
Franz Lehár Schenkt man sich Rosen in Tirol
Johann Strauss Pizzicato Polka
Franz Lehár Dein ist mein ganzes Herz
Emmerich Kálmán Ganz ohne Weiber geht die Chose nich
Pjotr lljitsj Tsjajkovski Blumenwalzer en Trepak Ballet

PAUZE
Wiener Wei h nachtsmed ley
Franz Lehár Freunde, das Leben ist lebenswert
Frédéric Chopin ln mir klingt ein Lied
Victor Herbert March of the toys
Carl Millöcker Dunkelrote Rosen
Franz Lehár Lippen schweigen
Johann Strauss Auf der Jagd
Oscar Strauss Leise, ganz leise klingt's durch den Raum
Johann Strauss Eljen Magyar
Franz Lehár Meine Lippen sie küssen so heiss
Emmerich Kálmán Jaj Mámám

TOEGIFT

Toelichting

uit Die lustige Witwe

uit Der Vogelhändler

uit Das Land des Lächelns
uit Dre Czardasfürstin
uit De Notenkraker

uil Giuditta

uil Gasparone
uit Dre Lustige Witwe

uil Ein Walzertraum

uit Giuditta
uit Die Czárdásfürstin

Programma ll - Winter in Wien - Neujahrskonzert
Componist Werk
Franz von Suppe Ouverture Dichter und Bauer
Richard Eilenberg Petersburger Schlittenfahrt
Franz Lehár Vilja-lied
Josef Strauss Winterlust Polka
Franz Lehár Schenkt man sich Rosen in Tirol
Johann Strauss Pizzicato Polka
Franz Lehár Dein ist mein ganzes Herz
Emmerich Kálmán Ganz ohne Weiber geht die Chose nich
Pjotr lljitsj Tsjajkovski Blumenwalzer en Trepak Ballet

PAUZE
Johann Strauss Ouverture
Franz Lehár Freunde, das Leben ist lebenswert
Hans Ch Lumbey Champagnergalop
Victor Herbert March of the toys
Carl Millöcker Dunkelrote Rosen
Franz Lehár Lippen schweigen
Johann Strauss Auf der Jagd
Oscar Strauss Leise, ganz leise klingt's durch den Raum
Johann Strauss Eljen Magyar
Franz Lehár Meine Lippen sie küssen so heiss
Emmerich Kálmán Jaj Mámám

Toelichting

uit Dre lustige Witwe

uit Der Vogelhändler

uit Das Land des Lächelns
uit Die Czárdásfürstin
uit De Notenkraker

uit Die Fledermaus
uil Giuditta

uit Gasparone
uit Die Lustige Witwe

uil Ein Walzeriraum

uit Giuditta
uit Dæ Czárdasfürstin
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2.5 De Stichting Nationale Operette

Op 14 januari 2019 is De Stichting Nationale Operette opgericht. Het bestuur van de
Stichting bestaat uit de volgende leden:

S. Bierens Voorzitter
R. Humblé Penningmeester
K. Vervoort- van Boxtel Secretaris

Taken bestuursleden:

Voorzitter:
¡ het tekenen van stukken waarop zijn handtekening wordt vereist, terwijl hij
andere stukken mede kan ondertekenen indien hij dit nodig acht
. het onderhandelen namens het bestuur met derden en het leiden van vergaderingen
. het bijwonen van vergaderingen en besprekingen in commissies indien dit nodig
geacht wordt
. het contact zoeken met andere bestuursleden over zaken welke geen uitstel kunnen
dulden tot de volgende plenaire vergadering

Penningmeester:
¡ het nauwgezet boeken van alle ontvangsten en uitgaven van de stichting. het beheren
van gelden van alle aan de stichting toekomende baten.
¡ het uitbrengen van een financieel verslag op de
bestuursvergadering en het in overleg met het bestuur samenstellen en tevens
op deze vergadering indienen van een begroting van ontvangsten en uitgaven voor
het komende stichtingsjaar.
¡ het contact zoeken met andere bestuursleden over zaken welke geen uitstel kunnen
dulden tot de volgende plenaire vergadering.

Secretaris:
¡ het voeren van correspondentie van de stichting, zoveel mogelijk in overleg en
steeds uit naam van het bestuur.
r het tekenen van stukken welke van de stichting uitgaan en het houden van een kopie.
¡ het administreren van de deelnemers en begunstigers. het beheren en verantwoorden
van het archief.
¡ het contact zoeken met andere bestuursleden over zaken welke geen uitstel kunnen
dulden. tot de volgende plenaire vergadering.

De belangrijkste taken van het gezamenlljke stichtingsbestuur zrjn de volgende.
Zij dient er zorg voor te dragen dat het mogelijk wordt dat er jaariijks concãrten gegeven
kunnen worden die bijdragen aan het realiseren van de missie endoelstellingen vãn de
Stichting (zie par. 1.2).
De bestuursleden vervullen deze rolvolledig belangeloos en krijgen derhalve ook geen
vergoeding voor de werkzaamheden die zij hiervoor dienen te verrichten.
Het bestuur voert een deugdelijke administratie, waarin de aard en omvang van de
ínkomsten, uitgaven en het vermogen van de stichting moeten blijken.
Aangezien de Stichting geen winstdoelstelling heeft, zal het vermogen beperkt dienen te
worden tot een niveau dat slechts noodzakelijk is voor de continuiTeit van de Stichting.
Mocht de Stichting ooit ontbonden worden, dan zal een eventueel batig saldo worden
besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke
doelstelling als haar eigen.
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Het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal van minimaal 3, maar maximaal 5 leden
Geen van de bestuursleden heeft een doorslaggevend stemrecht. Besluiten genomen door
het bestuur, dienen met meerderheid van stemmen genomen te worden.

2.5 Artistiek team en uitvoerenden

De solisten voor het seizoen 201912020 en 202012021 zijn sopraan Wilma Bierens, tenor
Arnold Bezuyen en bariton Bert Simhoffer, die alle drie jarenlang hoofdrollen vertolkten bij de
Hoofdstad Operette. Het Groot Orkest staat onder leiding van Jeroen Weierink en bestaat
niet alleen uit Nederlandse beroepsmuzikanten, maar ook uit buitenlandse topmusici van
over de hele wereld, die graag naar Nederland komen om hun favoriete muziek te komen
spelen.

Artistiek team
Jeroen Weierink, Wilma Bierens
Andre de Jong
Lars Huygens
Lars Huygens

Uitvoerenden
Jeroen Weierink
Wilma Bierens
Arnold Bezuyen
Bert Simhoffer
Orkest vd Nationale Operette
Ballet van de Nationale operette

- artistiek leiders

- choreografie

- decor
- licht

- dirigent
- sopraan
- tenor
- bariton

- muziek

- dans

Jeroen Weierink
Jeroen Weierink studeerde aan de conservatoria van Enschede en
Amsterdam, waarna hijzijn muzikale loopbaan begon als hoornist bij de
Nederlandse Omroep. Jeroen is de vaste dirigent van Camerata
Amsterdam. Daarnaast werkt hij geregeld als gastdirigent bij
buitenlandse orkesten, waaronder Het Bohuslav Martinu Filharmonisch
Orkest, het kamerorkest van Jekaterinenburg, Georgian Synfonietta,
het Lyatoshynsky-koor, orkest Kiev, het Radio Symfonieorkest, de
Radio Kamer Filharmonie en het nationaal orkest van Kazachstan. ln
de kathedraal van Kiev dirigeerde Jeroen - in aanwezigheid van de
Oekraïense president en andere hoogwaardigheidsbekleders - het
concert dat werd gegeven ter herdenking van de ramp met het vliegtuig
van Malaysia Airlines.

Afgelopen seizoenen reisde Jeroen met het befaamde Oekraïense Charkov City Opera &
Ballet door Nederland met de opera's La Traviata van Giuseppe Verdi en losca van
Giacomo Puccini. Eveneens dirigeerde Jeroen bij dit gezelschap de première van de opera
De Parelvissers van Georges Bizet, die daarna op tournee ging door Nederland en België.
Afgelopen seizoen stonden onder andere de herneming van De Parelvissers en een
gloednieuwe enscenering van Verdi's opera Aida op zijn agenda. Dit seizoen dirigeert hij o.a
een nieuwe encsenering van Verdi's Nabucco, Aida en Mozarts Grosse Messe en Requiem.
'û www.nootsprong.nl
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Wilma Bierens
De veelzijdige sopraan Wilma Bierens is geboren in Maastricht, waar
zij summa cum laude afstudeerde aan het conservatorium. Tijdens
haar studietijd won zij al meerdere prijzen, waaronder de Edmond
Hustinxprijs en de tweede prijs tijdens het prestigieuze Cristina
Deutekom Concours. Bijde IVC-Masterclass van Christa Ludwig in 's-
Hertogenbosch werd Wilma als enige Nederlandse zangeres
uitverkoren voor deelname aan het finaleconcert.

Wilma heeft onder andere hoofdrollen vertolkt in producties van de Hoofdstad Operette, De
Nederlandse Reisopera en Opera Zuid. Ze treedt geregeld op met bekende koren als het
Westlands Mannenkoor en de Mastreechter Staar, waarmee ze optrad tijdens de wereldwijd
uitgezonden opening van de Europese Centrale Bank in Frankfurt.

Wilma heeft daarnaast in verschillende kamermuziekensembles gezongen, onder andere
met klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer en pianist Hans Eijsackers, met wie zij de
romantische cd lnnenleben heeft opgenomen. Met het vrouwenensemble Fuego Latino
maakte ze de succesvolle cd Fuego Latino, met tenor Arnold Bezuyen en pianist Hans
Eijsakkers de cd Rrbhard Sfrauss Lieder en met het Stravinsky Ensemble onder leiding van
WalterAlthammer de cd Sfravrnsky.

Naast haar werk als uitvoerend kunstenaar was Wilma tien jaar lang als hoofdvakdocente
zang verbonden aan het Fontys Conservatorium in Tilburg. ln het seizoen 201 9t2020 zal
Wlma voor de vierde maal schitteren als soliste in de concertserie van de Nationale
Operette..,û vvvvw.wilmabierens.nl

Arnold Bezuyen
Arnold Bezuyen begon zijn carrière bijde Hoofdstad Operette met
rollen in La Vie Parisienne, Die lustige Witwe, Gräfin Mariza en Viktoria
und ihr Husar. Daarna verlegde hij z¡n grenzen naar de opera. Tijdens
zijn opleiding aan de Opera Studio Amsterdam werd de basis gelegd
voor een grootse internationale carrière.

De vertolking van vuurgod Loge in de opera Das Rheingold van
Richard Wagner loopt als een rode draad door Arnolds carrière. Hij
maakte er in 1998 zijn debuut mee tijdens de Bayreuther Festspiele,
waar hij jaren aan meewerkte en waar hij in 2020 weer te zien zal zijn,
en speelde dezelfde rol bij de Metropolitan Opera van New York
(2011). Een andere paraderol is die van Klaus Narr in Gurre-Liedervan
Arnold Schönberg, die Arnold in meerdere landen speelde.

Arnold werkte mee aan vele cd- en dvd-opnamen. Hij is professor aan de Kunstuniversität
van Graz, waar hijtalentvolle zangers begeleidt..,t vvww.arnoldbezuyen.com
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Bert Simhoffer
Bert Simhoffer studeerde zang aan het conservatorium van Arnhem,
aan het Mozarteum te Salzburg en bij Coby Riemersma en Cristina
Deutekom. Hijstartte als koorlid bry De Nederlandse Opera, waarna hij
jaren solist was bij de Hoofdstad Operette. Bert speelde onder andere
in de musicals Annie, Oliver, Titanic, Anatevka en Mary Poppins.
Daarnaast zong hij in operettes bij de Opera van Krakow (Polen), de
Opera van Bydgoszcz (Polen), het Muziektheater van Cherkassy
(Oekraïne) en de Staatsopera van Varna (Bulgarije).

Bert is docent zang en zanginterpretatie aan de Nederlandse Musical
Academie te Arnhem. Ook geeft hij musicalzangles in Abcoude. Hij
speelde in diverse Efteling-producties, schitterde als spreekstalmeester in diverse circussen,
was te zien in vele (musical)shows op televisie en is te horen in commercials en
(kinder)films. Ook is hijverbonden aan het Herman van Veen Arts Center, waar hijontroert in
de voor hem geschreven voorstelling K/erne Dingen. Voor zijn bijzondere bijdrage aan de
Nederlandse theatercultuur is Bert in 2012 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-
Nassau.
€ v'wvw.bertsimhoffer.nl

Orkest
De orkestleden van de Nationale Operette zijn zorgvuldig geselecteerd uit orkesten over de
hele wereld. Het orkest werkt niet alleen mee aan concerten van de Nationale Operette. Zo
trad het ook op voor een grote enthousiaste menigte tijdens Wenen op Het Loo op het
Bassecour van Paleis Het Loo te Apeldoorn, en was het orkest te gast op het hoofdpodium
tijdens de Zwarte Cross, het grootste muziekfestival van Nederland.

Ballet
Het ballet bestaat uit zes jonge talenten van de Fontys dansopleiding

2.6 Plaats in het veld

Al geruime tijd bestaat er geen beroepsoperettegezelschap meer in Nederland. ln 2001
besloot staatssecretaris Van der Ploeg om geen subsidie meer toe te kennen aan het enige
professionele operettegezelschap van Nederland, de Hoofdstad Operette. Het gevolg was
dat dit laatste operettegezelschap nog datzelfde jaar moest worden opgeheven. Toch is de
vraag naar operettemuziek enorm groot, met name onder 60+-theaterbezoekers. Deze
leeftijdsgroep, die ongeveer 33 o/ovât1de Nederlandse bevolking omvat, is opgegroeid met
operette en luistert graag naar dit miskende zusje van de opera.
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De Nationale Operette
Winter in Wien

LUSTIGE ARIA'S EN RELIGIEUZE TOEWIJDING IN OPERETTE-AVON D

20 december 201 9

Gezien op 17 december 2019, Schouwburg Het Park, Hoorn

Opeens klinkt daar, midden in het kerstprogramma Winter in Wien door De Nationale

operette, een gezongen etude (E major, opus 10 nr.3)van Frédéric chopin,'ln mir

kf ingt ein Lied'. De etude is trouwens bijgenaamd de 'Tristesse'. Ook al zo'n opvallend

detail. Lyrische sopraan Wilma Bierens maakt er een juweel van.

Eerder alzong ze, begeleid door het Groot Operette Orkest, 'Ave Maria'van Schubert. Het

zijn twee prachtig uitgevoerde liederen die misschien niet meteen bijeen operette-avond

horen, maar die wel de breedte van dit lichte genre bewijzen.
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Winter in Wien, een vervolg op Wien bleibt Wien (2017-2018), neemt de toeschouwer en

toehoorder mee op een muzikale reis door Weense operetteliederen en aria's van

componisten als Franz Léhar, Josef Strauss en Johann Strauss jr. en Robert Stolz. Tegen de

achtergrond hangt een reusachtig scherm met een besneeuwde schuur, sneeuwrijke

dennenbomen en een stralend nachtfirmament.

Halvenvege gaan we van buiten naar binnen, naar een weense spiegelzaal met

kroonluchters. Na de pauze maken we de sprong van Wenen naar Amerika met componist

Victor Herbert, die zorgt voor een Christmas-cadeausfeer met 'March of the Toys' uit de

opera Babes in Toyland. Ondertussen waren er ook de balletscènes'Bloemenwals' en

'Ïrepak' uit De Notenkrakervan Tsjaikovski, in de choreografie van André de Jong.

De sfeer van deze operette-uítvoering is los en ontspannen. Dirigent Jeroen Weierink treedt

ook op als verteller en praat de verschillende aria's, balletten en orkeststukken aan elkaar.

Hij doet dat innemend met treffende anekdotes, waaronder die over het groene oog oflrvel de

indicatorbuis in de buizenradio's van vroeger. Hij hoorde als kleine jongen operette en liet het

oog eeuwig op die frequentieschaal staan.

Ook bariton en acteur Bert Simhoffer treedt op als spreker en herinnert aan 1gg1 toen hij

zangeres Bierens voor het eerst hoordein Die Csárdásfürstinvan Emmerich Kálmán, waarin

hijzelf de montere aria'Ganz ohne Weiber geht die Chose nicht' voor zijn rekening nam.

Simhoffer is behalve zanger een begenadigd performer: hijweet het publiek te bespelen,

acteert met hoed op en met de wandelstok zwaaiend. Wilma Bierens zingt het befaamde

'Vilja-Lied' uil Die lustige Witwe van Léhar, de 'Puccini van de operette'.

De derde zanger is tenor Arnold Bezuyen wiens carrière begon bij de Hoofdstad Operette,

evenals Bierens en Simhoffer trouwens. Dit befaamde gezelschap was de voorloper van De

Nationale Operette. Ook hij zingt een aria van Léhar en, als kerstlied, een toegewijde

uitvoering van het middeleeuwse sacrale gezang 'Panis angelicus' (Brood van de engelen),

geschreven door Thomas van Aquino op muziek van de Nederlands-Belgisch-Franse ('Het is

dat u hetweet...!)componist César Franck. Zijn melodiëring en orchestratie gelden als de

ultieme van dit lied.
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De variatie van Winter in Wien is groot en genereus, en dat past bij operette. Soepel en met

tempo speelt hel orkest de'Pizzicato-Polka', Winterlust-Polka' en de Champagne Galop', de

onmisbare klassieken van het genre. Simhoffer maakt van 'Dunkelrote Rosen' een gevoelige

liefdesaria en vol overgave zingt Bezuyen de evergreen 'Freunde, das Leben ist

Lebenswert'.

Tot slot zingt Bierens in glitterjurk 'silent night' en, uit de gelijknamige romantische

Amerikaanse kerstkomedie, 'Let it snow'. De keuze van Weense en Amerikaanse muziek

maakt van Winter in Wien een rijkgeschakeerde avond. Dan blijken Chopin, 'Let it snow' en

operette-aria's een mooi geheelte kunnen vormen. Het sacrale en het lustig zwierige vinden

elkaar.

Foto: Wim Roefs

3 Productioneel plan

3.1 Organisatie

ln januari2019 is de Stichting Nationale Operette opgericht. Dat is dus een voorzetting van
Wien Bleibt Wien concerten. Sindsdien worden de activiteiten gevoerd onder de naam van
Stichting Nationale Operette.

Productie
. Producent/zakelijkleider
o Artistiek leiders

r Lichtontwerp en uitvoering
. Geluidstechniek
. VerkooÞ
r Website, PR en marketing

https ://nationaleoperette. n l/

Sander Bierens (Stichting Nationale operette)
Jeroen Weierink, Wilma Bierens

Lars Huygens
Lars Huygens
Senf Theaterpartners
Joël Pollemans en Senf Theaterpartners

Bestuur
. A.E.M. (Sander) Bierens
. R.L.W.M. (Ron) Humblé
. K (Kim) Vervoort

voorzitter
penningmeester
secretaris

Goed bestuur
stichting Nationale operette onderschrijft de Governance code cultuur
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3.2 Speellijst

Dag en datum
Dinsdag 17-12-2019
Vrijdag 20-12-2019
Zaterdag 21-12-2019
Zondag 22-12-2019
Vrijdag 27-12-2019
Zalerdag 28-12-2019
Zondag 29-12-2019
Donderdag 2-1-2020
Vrijdag 3-1-2020
Zalerdag 4-1-2020
Zondag 5-1-2020
Donderdag 9-1-2020
Vrijdag 10-1-2020
Zalerdag 11-1-2020
Zondag 12-1-2020

Locatie
Hoorn, Schouwburg Het Park (Try-out)
Veghel, Theater de Blauwe Kei
Gouda, De Goudse Schouwburg
Hoofddorp, Schouwburg de Meerse
Doetinchem, Schouwburg Amphion
Veldhoven, Theater de Schalm
Sittard, Schouburg de Domijnen
Zutphen, Theater Hanzehof
Utrecht, Beatrix Theater
Den Helder,Theater de Kampanje
Enschede, Wilminktheaer
Cuijk, Schouwburg Cuijk
Veenendaal, Theater Lampegiet
Leeuwarden, Stadsschouwburg de Harmonie
Bussum, Theater't Spant

Sfafus
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
optie
optie
bevestigd

bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd
optie
optie
bevestigd
bevestigd
bevestigd
optie
bevestigd
bevestigd
bevestigd
bevestigd

Dinsdag 15-12-2020 Hoorn, Schouwburg Het Park (Try-out)
Woensdag 1 6-1 2-2020 Hoogeveen,
Vrijdag 18-12-2020 Purmerend
Zondag20-12-2020 Roermond,
Zaterdag 26-12-2020 Amsterdam
Zondag2T-12-2020 Zaandam
Dinsdag 29-12-2020 Gouda, De Goudse Schouwburg
Woensdag 30- 1 2-2020 Doeti nche m, Schouwbu rg Am p h ion
Zaterdag 02-01 -2021 Den Helder-Rijswijk
Zondag03-01-2021 Amstelveen
Dinsdag 05-01-2021 lJsselstein
Donderdag 07 -01 -2021 Veg hel
Zaterdag 09-01 -2021 Enschede
Zondag 10-01-2021 Capelle a/
Zondag 17-01-2021 Bussum

4 Marketingplan

4.1 Publiciteit

De marketing en de PR wordt gedaan door Joël Pollemans. Joël is een zeer ervaren kracht
die in het verleden meer dan tien jaar lang de publiciteit en marketing verzorgde van de
Hoofdstad Operette. Verder worden er marketingactiviteiten - waaronder het beheren van de
website - gedaan door Joël samen met de marketingafdeling van Senf Theaterpartners. Het
impresariaat zorgt ervoor dat theaters die een concert hebben geboekt, tekst- en
beeldmateriaal krijgen ten behoeve van hun uitingen én dat de concertserie wordt
meegenomen op sites die theaterkaartjes aanbieden (zoals De Nationale Theaterkassa).
Verder zal het impresariaat posters en flyers drukken en deze verspreiden onder de theaters.
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4.2 Verkoop

Bij de verkoop van de concerten werkt Stichting Nationale Operette samen met Senf
Theaterpartners, het grootste en meeste gerespecteerde impresariaat in Nederland. Senf is
gespecialiseerd in tourneeplanning van theaterproducties. Als impresariaat representeren zij
meer dan vijftig producenten, gezelschappen en artiesten die samen voor een uitgebreid en
divers aanbod zorgen. Vanuit hun jarenlange expertise kennen zij de Theatenruereld als geen
ander. Z¡zijn zeer enthousiast over het aanbod van de Stichting en zien meer dan
voldoende ruimte in relatie tot de vraag, binnen het huidige beperkte aanbod van
vergelijkbare prod ucties.

Senf verzorgt niet alleen de tourneeplanning, maar denkt en ontwikkelt vanuit haar inzicht in
de markt ook mee met de productie. Zo helpt Senf bijvoorbeeld bij het vaststellen van het
theaterprogramma. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de behoeftes uit de diverse
marktsegmenten (waar, voor wie, hoe vaak etc.), zodat er optimale afstemming is tussen het
aangeboden product van de stichting en de vraag vanuit de markt.

4.3 Doelgroepen

. Operetteliefhebbers van alle leeftijden

. Terugkerend publiek n.a.v. vorige edities

. Klassiekemuziekliefhebbers(vaak50+)

. Geïnteresseerden voor een nostalgische avond in het theater
¡ Bezoekers die (met gezin of vrienden) een leuk uitje voor de kerstvakantie wil
. 65+ bezoekers
. De begeleiders (vaak hun 50+ kinderen)van de ouderen, die worden aangestoken door

het operettevirus

4.4 Marketingdoelen

Voor het komende seizoen van Wien bleibt Wien rekent Stichting Nederlandse Operette voor
de begroting op een zaalbezetting van tenminste 70 procent en gemiddeld 550 bezoekers
per optreden. Dat is totaal 8800 bezoekers. Het streven is echter om 80 procent
zaalbezetting te halen. Bovendien wil de stichting tegelijk met de publiciteit voor de
optredens ook de naamsbekendheid van de Nationale Operette versterken en een vast
publiek op te bouwen.

4.5 Marketingaanpakenmarketingmiddelen

ln september 2019 is een eerste aankondiging van de nieuwe concertserie samen met het
pers- en beeldmateriaal (zie hieronder) worden gestuurd naar (kunst)redacties van grote
landelijke kranten, relevante radio- en tv-programma's, regionale en lokale kranten/
omroepen van plaatsen waar de concerten wordt gegeven, seniorenbladen en -organisaties,
relevante (vak)tijdschriften en (operette)verenigingen. ln overleg met marketingafdeling van
impresariaat zijn advertenties geplaatst in relevante media, al dan niet met daaraan
gekoppelde redactionele aandacht.

Vanaf begin november heeft de stichting contact onderhouden met de marketingafdeling van
het impresariaat om de kaartverkoop in de gaten te houden. Naar aanleiding daarvan kan de
stichting eventueel kaartverkoop stimuleren door bijvoorbeeld het advertenties of
posterborden te plaatsen.
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Met de theaters wordt overlegd wat zijzelf nog (kunnen) doen aan PR en publiciteit,
bijvoorbeeld het aanschrijven van regionale/lokale koren, musical-, operette- en/of
operaverenigingen. Sowieso heeft de Nationale Operette zelf alle landelijke, regionale en
lokale media (voor zover relevant voor de specifieke optredens) nog een keer benaderen en
heeft voorstellen gedaan, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een artikel met een
interessante invalshoek.

De Nederlandse Operette heeft ook opgetreden op de 5OPlus Beurs in de Jaarbeurs te
Utrecht (september), de grootse landelijke ouderenbeurs die jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers
trekt. Dagelijks verzorgen daar enkele van de solisten en orkestleden kleine optredens. De
stichting bemant hier ook een stand.

En verder is er als aankondiging van het project een item op tv geweest bij Omoerp MAX, in
het pro g ram ma tijd voor MAX https://nationa leo perette. n l/med ial#fotos

Voor media, pers en brochures
. Publiciteitsbeeldenvoorstelling
. Scènefoto's
. Promotiefilmpje op YouTube
. Persbericht
. Trailer
¡ Rechtenvrij interview met Wilma Bieren en/of Jeroen Weierink
. Biografïeën
. Persquotes
. Advertenties (o.a. via MAX Magazine, Margriet Wintergids, Vitaal 50 Magazine, Vitaal 51,

50+ Magazine)

Drukwerk voor theaters, via Senf
o Posters (A0 en A2)
. Flyers (Nederlands en Engels)

Online
. E-flyer
. Nieuws op eigen websites en sociale media
r Nieuwsbrieven/uitnodigingen naareigen achterban
o Promotiefilmpje
. Online advertenties
¡ Promotie via Facebook
. Promotie via de eigen website 0 en die van de theaters
. Kaartverkoop gaat naast direct via de theaters ook nog via de eigen website,

www.theaterreserverinqen.nl, wwrv.theatersinnederland.nl en Het Land van ANWB.
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5 Financieel plan

5.1 Toelichting begroting en dekkingsplan

Dekkingsplan
De dekking van dit project bestaat uit directe inkomsten uit de verkoop van de voorstelling
aan concertzalen op basis van uitkoop of (deels) partage, donaties van subsidiënten en
vermogensfondsen en hoofdsponsor Bierens lncasso Advocaten.

Begroting

Pe rso n e le I a ste n voo rb e re id i ng
Deze post bestaat uit kosten voor de verkoop, productie en fondsenwerving en administratie
ne kantoorkosten.

M ate rië le I a ste n voo rb e re i d i ng
Deze post bestaat uit reis- en verblijfkosten tijdens de repetities en overige productiekosten
voorbereiding.

Personele la sten uitvoering
Honoraria musici, dansers, dirigent en solisten, en daarnaast ook technici en productie.

Materiële lasten uitvoering
Deze post bestaat uit reis- en verblijfkosten tijdens de concerten en diverse productionele
kosten.

Publiciteit
Deze post bestaat uit personele en materiräle kosten voor de uitvoering van de publiciteit.

Bijlage 1 | Begroting en dekkingsplan
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ationale Operette - Winter in Wien
Alle bedragen zijn excl. btw 16 voorstellingen
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Commun icatie, marketing

TIE INKOMSTEN BEGROTING

Publieksinkomsten

TOTAAL

TOTAAL

TOTAAL

16 1 '1500

Sponsoring

lncasso Advocaten

3. Publieke en private fondsen
verse gemeenten

entener van Vlissingen Fonds

W. Janssens Frieche Stichting

184,000,00

184.000,00

15.000,00

15.000,00

nog aan te vragen

aangevraagd

aangevraagd

aangevraagd

aangevraagd

5.000,00

2.000,00

2.000,00

2 500,00

1.000,00

12.500,00

K.F. Hein Fonds

MAOC Gravin van Bylandt Stichting

PECIFICATIE UITGAVEN

1. Voorbereidings. en beheerskosten

e

Verkoop aan theaters

ondsenwerving

i nistratie en kantoorkosten

2

1

I 175

1 40016

BEGROTING

2.800,00

22.40A,00

2,250,00

1.000,00

28.450,00

728,00

1.500,00

2.228,00

30.679,00

suhtotaal

subtotaal
TOTAAL

28213
Overige productie

artiesten



Uitvoeringskosten
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