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OPERA TRIONFO & NIEUW ENSEMBLE

MIRANDOLINA
e e n  ko m i s c h e  o p e r a

DIRIGENT Ed Spanjaard REGISSEUR David Prins

SPEELLIJST
MIRANDOLINA – komische opera van 

wo 15 december 2010, 20.15 uur
Kampen Stadsgehoorzaal (try-out)
www.stadsgehoorzaalkampen.nl 038 331 7373

zo 19 december 2010, 20.00 uur
Enschede Muziekkwartier (try-out) 
www.muziekkwartier.nl 053 485 8500

do 23 december 2010, 20.15 uur
Haarlem Stadsschouwburg (première)
www.theater-haarlem.nl 023 512 1212

do 6 januari 2011, 20.15 uur
Ro� erdam Schouwburg 
www.ro� erdamseschouwburg.nl 010 411 8110

za 8 januari 2011, 20.15 uur
Amsterdam Muziekgebouw aan ’t IJ 
www.muziekgebouw.nl 020 788 2000

ma 24 januari 2011, 20.00 uur 
Utrecht Stadsschouwburg 
www.stadsschouwburg-utrecht.nl 030 230 2023

do 27 januari 2011, 20.00 uur 
Amstelveen Schouwburg 
www.schouwburgamstelveen.nl 020 547 5175

di 1 februari 2011, 20.15 uur
Groningen Stadsschouwburg 
www.de-oosterpoort.nl 050 368 0368

za 5 februari 2011, 20.15 uur 
Leiden Leidse Schouwburg 
www.stadspodia.nl 0900 900 1705

zo 6 februari 2011, 15.00 uur
Heerenveen Posthuistheater (matinee) 
www.posthuistheater.nl 0513 619 494

wijzigingen voorbehouden

DE PERS 
OVER EERDERE PRODUCTIES VAN OPERA TRIONFO 
MET HET NIEUW ENSEMBLE

POULENC: LES MAMELLES DE TIRÉSIAS
“Alles is grandioos ... Met zijn geweldige vindingrijkheid 
en muzikaliteit maakt Prins van Les mamelles een feest ... 
een van de beste voorstellingen van de afgelopen jaren” 
(Algemeen Dagblad, Doron Nagan)

“De feestelijke regie van David Prins en de prima cast geven 
vaart aan wat vanuit de orkestbak aan enthousiasme wordt 
gelanceerd.” 
(NRC Handelsblad, Mischa Spel)

“In alle opzichten voortre� elijk.” 
(Het Parool, Erik Voermans)

“IJzersterke enscenering van David Prins ... prima zangers ... ook 
de kleinere rollen zijn verrassend goed bezet ...
Ed Spanjaard tekent voor een sublieme uitvoering ... 
komischer dan menige cabaretvoorstelling.” 
(De Telegraaf, Bĕla Lu� mer)

“Dirigent Ed Spanjaard en het Nieuw Ensemble beleefden 
hoorbaar plezier aan Poulencs gera�  neerde theatermuziek, 
mede dankzij de uiterst adequate herinstrumentatie van com-
ponist Bart Visman ... de vlo� e, goed getimede en humorvolle 
regie van David Prins maakte het succes compleet.” 
(de Volkskrant, Jaco Mijnheer)

HONEGGER: LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE 
“Instrumentaties van jaloersmakende inventiviteit en humor 
smeden alles aan elkaar en worden door het Nieuw Ensemble, 
onder leiding van Ed Spanjaard, wellustig en virtuoos 
uit gespeeld.” 
(NRC Handelsblad, Mischa Spel)

“Een in alle opzichten geslaagde voorstelling.” 
(de Volkskrant, Frits van der Waa)

“De geestige en goede muziek van Honegger zijn een kol� e
 naar de hand van dirigent Ed Spanjaard.” 
(Trouw, Peter van der Lint )

OPERA TRIONFO
Opera Trionfo, in 1998 opgericht door Jeanne Companjen, is 
na twaalf jaar niet meer weg te denken uit het Nederlandse 
muziekleven. Het gezelschap valt op met verrassende opera-
producties, die door het hele land op tournee gaan en steevast 
lovende recensies krijgen. Het repertoire is origineel en vaak 
niet eerder in Nederland uitgevoerd. Opera Trionfo doet 
volgens de pers keer op keer een gouden greep uit veelbelo-
vend jong operatalent en voegt een extra dimensie toe aan het 
opera-aanbod in Nederland.

Personen en instellingen die Opera Trionfo steunen 
en steunden: Fonds Podiumkunsten, VSB Fonds, SNS 
Reaal Fonds, Prins Bernhard Fonds, Bank Nederlandse 
Gemeenten, KF Heinfonds, Stichting Mundo Crastino 
Meliori, J C. Ruigrok stichting, Ka� endijke/Drucker 
Stichting, Stichting Norma, een aantal particuliere 
begunstigers op initiatief van Stichting ‘De Musketiers’. 
Met bijzondere dank aan de Vrienden van Opera Trionfo.

Opera Trionfo
Bronsteeweg 68
2101 AE Heemstede
telefoon 023 529 0008
info@operatrionfo.nl
www.operatrionfo.nl

NIEUW ENSEMBLE
Het Nieuw Ensemble is een internationaal toonaangevend 
ensemble voor nieuwe muziek met een veelzijdig repertoire. 
Componisten uit 59 landen hebben voor het ensemble ruim 
vij� onderd werken geschreven. Het NE hee�  een � exibele 
beze� ing: de kern van 12 musici kan a� ankelijk van het 
repertoire tot 25 spelers worden uitgebreid. Vaak werkt het 
ensemble met solisten en buiten-Europese gastmusici. Het 
NE hee�  een lange staat van dienst en een ver� jnde speel-
cultuur ontwikkeld. Ed Spanjaard is chef-dirigent, Joël Bons 
artistiek leider. 

Het Nieuw Ensemble krijgt een meerjarige subsidie van het 
Fonds Podiumkunsten.
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NIEUW ENSEMBLE

BOHUSLAV MARTINŮ 
MIRANDOLINA (1954)
komische opera in 3 akten

naar het toneelstuk La locandiera van Carlo Goldoni (Venetië 1751)
bewerking voor Nieuw Ensemble door Bart Visman

Muzikale leiding Ed Spanjaard
Regie David Prins

ROLVERDELING
Mirandolina Pamela Heuvelmans
Ortensia Francis van Broekhuizen
Deianire Ekaterina Levental
Fabrizio Jan-Willem Schaafsma
Il Conte d’Alba� orita Matevž Kajdiž
Marchese di Forlimpopoli Zenhua Chang
Cavaliere di Riper� a� a Jan Willem Baljet

SYNOPSIS
Mirandolina runt met succes de herberg van haar vader in 
Florence. Met haar charmante voorkomen, intelligentie en 
opgewekte karakter kan zij iedere man om haar vinger winden. 
Twee adellijke gasten maken haar het hof: een omhoog gevallen 
graaf, typische nouveau riche, en een snobistische, maar 
berooide markies. Mirandolina drij�  met hen de spot door 
haar aandacht te richten op de nukkige ridder (cavaliere), een 
vrouwenhater die Mirandolina scho� eert met klachten over 
de herberg. Met a� enties, de smakelijkste gerechten, tranen en 
voorgewende � auwte palmt zij hem in. Het leidt tot een drie-
dubbele jacht door de heren. Mirandolina kiest uiteindelijk voor 
de trouwe ober Fabrizio en zet haar voorname belagers te kijk. 

DE MAKERS
DIRIGENT ED SPANJAARD
(geschreven tijdens de voorbereidingen voor Die Walküre, 
een productie van de Nederlandse Reisopera)
“Mirandolina: zeer geschikt voor operalie� ebbers die ...
... (a) gek zijn op Die Walküre: 
een opera in drie aktes, met 
een vrouwelijke hoofdrol om 
nooit te vergeten, in een veel-
kleurig orkestraal gewaad.
... (b) Die Walküre zware kost 
vinden: een baldadige en 
speelse komedie, geen psychologisch drama, met – in plaats van 
negen dochters van Wotan – vier heren van zeer verschillend 
pluimage, die Martinů met meesterschap inzet om Mirandolina 
te veroveren. Mis deze Nederlandse première niet!”

Ed Spanjaard is chef van het Nieuw Ensemble en Limburgs 
Symfonie Orkest. Staat geregeld voor beroemde orkesten in 
binnen- en buitenland, waaronder het Concertgebouworkest. Is 
geliefd als operadirigent. Dirigeert momenteel Wagners Ring bij 
de Nederlandse Reisopera. Mirandolina is zijn derde productie 
voor Opera Trionfo.

REGISSEUR DAVID PRINS
“Wat hee�  Martinů met Mirandolina? Wat voedt zijn liefde voor 
deze self-made woman die als een ‘Donna Giovanna’ over de 
planken wervelt? Wat brengt hem er toe om Goldoni’s theaterhit 
De Herbergierster twee eeuwen later van muziek te voorzien? 

Zelf zegt hij: Ik ben benieuwd of me is ge-
lukt wat mij voor ogen stond. Hedendaagse 
opera vraagt om psychologisch con� ict, en 
Mirandolina is alles behalve dat: Het is vro-
lijk van begin tot eind! Martinů laat niet de 
gedachten en gevoelens van zijn rol� guren 
de muziek bepalen, maar laat zijn klanken 
puur vanuit de theaterale actie geboren 
worden. Zo ontstaat een overrompelende 

cocktail, waarin de Italiaanse zon Tsjechische kleuren laat op-
gloeien en waarin woorden uit 1750 dansen op klanken uit 1950.”
 
David Prins werkt als regisseur in binnen- en buitenland, van 
Frankrijk tot Rusland. Hij ensceneerde vele opera’s en enkele 
toneelstukken. Hij schrij�  ook teksten voor theater en doceert 
aan de conservatoria van Den Haag en Ro� erdam.

DE SOLISTEN
PAMELA HEUVELMANS, sopraan. Zingt een indrukwekkend 
aantal rollen. Haar agenda is goedgevuld met engagementen 
in binnen- en buitenland, van Kassel tot Shanghai. Wordt vaak 
gevraagd voor de grote Mozart-rollen.

FRANCIS VAN BROEKHUIZEN, sopraan. Kreeg bij haar af-
studeren de hoogste onderscheiding voor artisticiteit. Viel op 
in concoursen. Zong in meerdere producties van Opera Zuid 
en maakte veel indruk in de titelrol van Puccini’s Suor Angelica. 
Had eerder al succes bij Opera Trionfo.

EKATERINA LEVENTAL, mezzo-sopraan. Uit Oezbekistan. 
Studeerde in Den Haag cum laude af. Speelt ook prachtig 
harp en won met haar Duo Billitis meerdere kamermuziek-
concoursen. Zingt bij De Nederlandse Opera, diverse andere 
operagezelschappen en VocaalLab.

JAN-WILLEM SCHAAFSMA, tenor. Vaste zanger in het succesvolle 
Frommermann. Wordt in Nederland veel gevraagd voor opera’s 
van Lully tot Maderna. Ook in passionen, oratoria, missen en 
cantates regelmatig te beluisteren.

MATEVŽ KAJDIŽ, tenor. Uit Slovenië. Voltooide zijn Haagse 
zangstudie met onderscheiding. Bleef in Nederland wonen. 
Reist door heel Europa voor festivals en recitals. Is thuis in 
barok repertoire, maar zingt ook heel overtuigend in opera’s 
van Bri� en.
 
ZENHUA CHANG, bariton. Zong in Nederland in alle belangrijke 
concertzalen en met de grote symfonieorkesten. Is succesvol in 
Mozart, maar ook in Frans repertoire. Werkte met Ed Spanjaard 
eerder samen in Ravels L’enfant et les sortilèges.

JAN WILLEM BALJET, bas-bariton. Te zien en te horen op grote 
internationale festivals. Zingt Mahler net zo overtuigend als 
hedendaagse opera’s, bijvoorbeeld Tan Duns Tea (wereld-
première). Ook hij maakt van Frommermann een succesvol 
ensemble.

DE SCHRIJVERS
BOHUSLAV MARTINŮ, DE COMPONIST
Na een hectisch bestaan in de VS keerde de Tsjechische com-
ponist Bohuslav Martinů in 1954 met zijn vrouw terug naar 
Europa. Om bij te komen, streek 
hij neer aan de Franse Rivièra. 
Het aangename klimaat en hel-
dere mediterrane licht brachten 
hem in de juiste stemming voor 
het vervullen van een langge-
koesterde wens: een opera naar 
Goldoni’s briljante komedie La 
locandiera over de herbergierster 
Mirandolina. Binnen zes maan-
den voltooide hij de opera, die 
kenners beschouwen als een ver-
rassend meesterwerk – Martinů 
krijgt als componist steeds meer 
erkenning. Mirandolina is begonnen aan een zegetocht langs 
operatheaters en krijgt met deze productie zijn lang verdiende 
Nederlandse première.

CARLO GOLDONI, DE TEKSTSCHRIJVER
De Venetiaanse toneelschrijver Carlo Goldoni, de ach� iende-
eeuwse grootmeester van de komedie, vernieuwde de commedia 
dell’arte, destijds theater waarin gemaskerde acteurs aan de 
hand van een schetsmatig scenario improviseerden als stand-

up comedians. Het genre was 
echter afgezakt tot � auwe clichés. 
Goldoni trok de maskers van zijn 
acteurs af, zodat zij hun emoties 
konden tonen. Om verrassender 
plots mogelijk te maken, schreef 
hij bovendien de teksten uit. Het 
werkte. Goldoni werd razend po-
pulair. In zijn productiefste perio-
des schreef hij acht toneelstukken 
per jaar. La locandiera – 
Mirandolina – is een van zijn bril-
jantste meesterwerken. Goldoni 
schroomde niet de adel op de kor-

rel te nemen. Hij typeerde de maatschappelijke verhoudingen 
zo raak dat hij vijanden kweekte en naar Parijs moest uitwijken. 
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