
O pera Trionfo is al meer dan tien jaar 
aan wezig op de Nederlandse podia met 

verrassend en origineel muziektheater. Kwalitatief 
goede en muzikaal toegankelijke producties 
bieden plaats aan jong zangtalent. Zij werkt 
samen met professionele orkesten en ensembles 
en met bekende regisseurs. Begonnen als kamer
operagezelschap richt Opera Trionfo zich de laatste 
jaren op de middelgrote zalen in Nederland. Opera 
Trionfo voegt een dimensie toe aan het bestaande 
opera aanbod voor een breed publiek.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten 
van Opera Trionfo? Stuur een briefje met uw naam 
en adres per post of via email naar:

Opera Trionfo  0235290008
Bronsteeweg 68  info@operatrionfo.nl
2101 AE Heemstede www.operatrionfo.nl

       DeGelaarsde

       Kat

Tournee De Gelaarsde Kat
Oktober – December 2009 

do 15 okt 19.30 Schouwburg Ogterop, Meppel • Try out
 0522254242 • www.schouwburgogterop.nl

zo 18 okt 15.00 Chassé Theater, Breda • Try out
 076530 31 32 •  www.chasse.nl

di 20 okt 20.15 Kon. Schouwburg, Den Haag • Première
 09003456789 (10 cpm) • www.ks.nl

vr 30 okt 20.15 Stadsschouwburg, Haarlem
 023512 12 12 • www.theaterhaarlem.nl 

za 31 okt 20.00 Schouwburg Amstelveen, Amstelveen
 020547 51 75 • www.schouwburgamstelveen.nl

zo 15 nov 14.30 Stadsschouwburg Groningen, Groningen
 050368 0 368 • www.ssbg.nl

vr 20 nov 19.30 Leidse Schouwburg, Leiden
 09009001705 • leidseschouwburg.nl

zo 29 nov 16.30 Rotterdamse Schouwburg, Rotterdam
 010411 81 10 •  www.schouwburg.rotterdam.nl

di 1 dec 19.30 Theater Odeon de Spiegel, Zwolle  
 0384 288 288 • www.odeondespiegel.nl

di 8 dec 20.00 Schouwburg Orpheus, Apeldoorn
 0900 123 0 123 (15 cpm) • www.orpheus.nl

vr 18 dec 19.30 Schouwburg Het Park, Hoorn
 0229291000 • www.hetpark.nl

di 29 dec 19.15 Posthuistheater, Heerenveen
 051361 94 94 • www.posthuistheater.nl

wo 30 dec 16.00 Schouwburg Almere, Almere
 03684 55 555 • www.schouwburgalmere.nl

 Wijzigingen voorbehouden

Verwacht in 2010/2011

Mirandolina
In seizoen 20102011 presenteert Opera Trionfo 
de komische opera Mirandolina van Bohuslav 
Martinu (18901959) over een herbergierster die 
systematisch de hoofden van adellijke heren op 
hol brengt en uiteindelijk trouwt met de kelner.
De opera wordt uitgevoerd in het Italiaans.
Voorstellingen van oktober t/m december 2010. 

  El Gato
con Botas

Een familieopera van
Xavier Montsalvatge
Nederlandse premièreVrienden van Opera Trionfo



ELEGANTE EN GEESTIGE OPERA MET EEN KAT OM VAN TE HOUDEN

C omponist Xavier Montsalvatge (19122002) 
was een van de sleutelfiguren van de Spaan se 

muziek van de tweede helft van de 20e eeuw. In zijn 
lange werkzame leven componeerde hij meer dan 
honderd werken in uiteenlopende stijlen. Hij maakte 
deze muzikaal toegankelijke opera in 1948. De muziek 
is licht en charmant met een fijn gevoel voor humor. 
Néstor Luján schreef het libretto en hij baseerde zich 
op de meest bekende versie van het aloude Europese 
sprookje De Gelaarsde Kat uit 1697 van de beroemde 
Franse schrijver Charles Perrault.

H et verhaal vertelt de spannende en grappige 
avonturen van de magere kat die samen 

met de molenaarszoon een plaats aan het hof weet 
te veroveren. Maar voor het zover is moet onze 
gelaarsde held nog een afschrikwekkend monster 
verslaan, wiens kasteel hij als behuizing voor zijn 
meester in petto heeft! Om daarna nog lang en 
gelukkig te leven. Een operaavontuur met listige 
streken, humor en slimmigheden.

Voor het eerst in Nederland!

D e Gelaarsde Kat (El Gato con Botas) staat 
regelmatig op het repertoire van de grote 

internationale operahuizen. Deze populaire familie
opera wordt door Opera Trionfo voor het eerst in 
Nederland gebracht voor iedereen die van muziek 
houdt. Deze Spaans gezongen opera wordt op het 
toneel gebracht als een ‘beeldroman’. Het verhaal is 
daardoor uitstekend te volgen.

D e sopraan Laila Sbaiti werd begin dit jaar 
winnaar van het 10e Deutekom Opera

concours. Tenor Erik Slik, die eveneens in de 
finale stond van dit gerenommeerde tweejaarlijkse 
zangersconcours, veroverde de derde prijs. 
De overige rollen worden gezongen door de succes
volle vocalisten Sonja Volten, WiebePier Cnossen en 
Niklaus Kost.

Rolverdeling
de kat  Laila Sbaiti, sopraan
de molenaar  Eric Slik, tenor
de prinses  Sonja Volten, sopraan
de koning  WiebePier Cnossen, bariton
het monster  Niklaus Kost, bariton
en vier mimespelers
m.m.v. Mondriaan Kwartet en een blazersensemble

muziek Xavier Montsalvatge
bewerking Albert Guinovart
libretto Néstor Luján
bewerking voor kamerorkest  Albert Guinovart
muzikale leiding   Robbert van Steijn
regie  Susanne Knapp 
decor en kostuums Martina Fehmer
illustraties/comics  Jacob Knapp
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       DeGelaarsde

   Kat

Opera met poëtische charme; een juweeltje van begin tot eind


