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elk oordeel ervaren. Ook There is no why here
eindigt niet met een eenduidig statement, 
maar laat elke toeschouwer verantwoordelijk 
zijn voor zijn eigen keuzes. Verantwoordelijk-
heid en de vraag naar wat goed en kwaad voor 
elk van ons betekent vormen het centrale 
thema van deze voorstelling.

“Vaak komen we uit bij de trachtende, sparte- 
lende mens. Hij gelooft in de maakbaarheid van 
de wereld, maar mislukt steeds. Dat mense-
lijke failliet is geen cynisme, maar iets wat we 
vooral heel mooi vinden”, zeggen de acteurs 
van FC Bergman. De Gentse psychoanalyticus 
Paul Verhaeghe beschrijft in zijn recente boek 
Identiteit hoe mislukken in onze huidige tijd 
een taboe is geworden. Maakbaarheid en in- 
dividueel succes werden de voorbije decennia 
het nieuwe levensdoel. Je moet jezelf maken! 
Je moet het maken! Niet zolang geleden werd 
onze cultuur bepaald door een wisselwerking 
tussen politiek, religie, economie en kunst. 
Vandaag telt vooral de economische logica 
van het neoliberalisme nog, ook in kwets-
bare domeinen als de zorgsector, de media, 
het onderwijs en de cultuur. In Identiteit’ 
toont Verhaeghe overtuigend aan dat de 
permanente dwang tot succes en geluk een 
keerzijde blijkt te hebben: verlies van zelf-
besef, desoriëntatie en vertwijfeling. De mens 
is eenzamer dan ooit. “De gedachte dat we niet 
alles kunnen controleren, dat we weinig of zelfs 
helemaal geen greep hebben op essentiële 
zaken zoals leven, liefde en dood, is ondraag- 
lijk geworden”, schrijft Verhaeghe. “Wat we  
daarbij uit het oog verliezen, is dat dit ‘tekort’ 
de bron is van alle menselijke creativiteit en 
dat het de basis levert voor een hoger doel 
waar we samen met anderen naar streven.” 

semi-opera King Arthur ter ere van de overwin-
ning van de protestantse Willem III op de ka- 
tholieke koning James II. Om het nieuwe be- 
wind te eren, vertelt Dryden het verhaal van 
de legendarische koning Arthur die in de vijfde 
eeuw de Saksische koning Oswald uit het land 
verdrijft en zo het Engelse volk verenigt. Terwijl 
King Arthur op muzikaal gebied tot Purcells
meest memorabele werken behoort, heeft het 
verhaal gaandeweg zijn relevantie verloren, 
omdat Dryden zo duidelijk reageerde op de 
actuele politieke situatie van zijn tijd. Daarom 
gingen Muziektheater Transparant, B’Rock en 
de Veenfabriek op zoek naar een interessante 
inhoudelijke context waarbinnen de muziek 
van Purcell vandaag theatraal tot haar recht 
kan komen. Anno 2014 koppelen we dit werk 
aan de herdenking van de Eerste Wereld-
oorlog, die honderd jaar geleden begon. Het 
nationalisme en de trots op volk en vaderland 
die in de liederen van Purcell tot uiting komen, 
krijgen een schrijnend randje in het licht van de 
ontberingen van de miljoenen soldaten. Net 
als de voorstelling Songs of War groeit Arthur 
uit tot een actuele reflectie over oorlog.

Het verhaal Van den vos Reynaerde was in de
dertiende eeuw een satire, een afspiegeling 
van de toenmalige maatschappij. FC Bergman, 
Kaleidoskop en Josse De Pauw gaan in Van den
vos aan de slag met dat verhaal en proberen 
op zoek te gaan naar de geest van deze tijd en 
naar wat dat verhaal ‘tijdloos’ maakt. Ze onder- 
zoeken waarom mensen altijd zo gefascineerd 
blijken door immoraliteit. Het extreem beelden- 
de en licht chaotische theater van FC Bergman 
wil allesbehalve moraliserend zijn. Het maakt 
de toeschouwers niet tot rechter, maar laat hen 
het wispelturige, het hoogst persoonlijke van 

Die creativiteit groeit uit de confrontatie met 
de grote existentiële vragen. Al eeuwen lang 
proberen kunst, theater en muziek er net als 
religie en later de wetenschap antwoorden 
op te formuleren. Als publieke kunstvorm bij 
uitstek en als gesubsidieerde kunstvorm moet 
theater ten dienste staan van de maatschap-
pij, van datgene wat Verhaeghe in navolging 
van Aristoteles ‘het hogere’ noemt ‘waar we 
samen met anderen naar streven.’

In zijn schilderijen en tekeningen toont de 
Belgische kunstenaar Michaël Borremans een 
wereld van op zichzelf teruggeworpen indivi- 
duen, een wereld zonder relaties. Voor de voor-
stelling Winterreise schetst hij in de lijn van 
Schubert een wereld die tegelijk verleidelijk 
mooi en koel en somber is. Ook de regie van 
Johan Simons en de hedendaagse muzikale 
commentaren van Mark Andre laten ons op-
nieuw de radicaliteit en het verontrustende 
van Schuberts meesterwerk voelen. Hier stolt 
en bevriest de tijd. Hier wordt ook, net als in 
de schilderijen van Borremans, de onschuld 
van het kijken ontmaskerd. Dit is theater van 
het vreemde, van de uitzondering. “Fremd bin 
ich eingezogen, Fremd zieh’ ich wieder aus”. 
Dit is muziektheater waar het politieke onder-
broken wordt. 

Het politieke staat in het seizoen 2013-2014 
centraal in de voorstellingen van Muziekthea- 
ter Transparant. In ‘Das Politische Schreiben’ be- 
toogt de Duitse theaterwetenschapper Hans- 
Thies Lehmann dat een voorstelling niet enkel 
politiek is wanneer ze politieke, sociale of ethi- 
sche thema’s uit de actualiteit expliciet behan-
delt, maar ook en vooral wanneer de vorm van 
de voorstelling zelf politiek is, wanneer ze kijk- 
en luistergewoontes doorbreekt. ‘Das wahr-
haft Soziale an der Kunst ist die Form’, wist de 
jonge filosoof Georg Lukács al. Theater kan een 
essentiële rol in de samenleving spelen, omdat 
ze een sociale, gemeenschappelijke praktijk is, 
waar die grote thema’s van de condition 
humaine behandeld kunnen worden die de 
politiek of de rechtspraak niet regelen. Muziek- 
theater, waar de visies van verschillende kun-
stenaars, met verschillende achtergronden en 
uit verschillende disciplines, samenkomen en 
soms botsen, is bij uitstek een theatervorm 
waar kijk- en luisterroutines doorbroken wor- 
den. Voor Hans-Thies Lehmann is theater 
politiek omdat het in zekere zin ‘de onder-
breking van het politieke’ vormt. Sinds de oud- 
heid werd politiek door tal van denkers om- 
schreven als datgene wat – van taal tot wetten, 
rechten en plichten – een gemeenschappelijke 
maatstaf geeft, een regel die gemeenschap-
pelijkheid constitueert en tot consensus leidt. 
Theater en muziektheater in het bijzonder zijn 
in het verlengde van die optiek veeleer een 
‘praktijk van de uitzondering’ in plaats van een 
‘praktijk van de regel’. Het vreemde, het onge- 
wone, de uitzondering en de open vraag krijgen 
in deze ‘gebroken kunstvorm’ een plaats.
 
In 1691 creëren de schrijver John Dryden en de 
componist Henry Purcell de nationalistische 

54De onschuld van   het kijken ontmaskerd    
Het enige dat zeker is, is dat de geschiedenis ons niets leert, 
het is te zeggen, ze zegt altijd: laat het een les zijn voor jullie, 
maar is het dat? Helemaal niet? Helemaal niet.  

Want de omstandigheden veranderen  
de zaak en dus ook als de geschiedenis 
zich herhaalt, doet ze dat alleen maar 
omdat de herhaling een troost is, 
daarom gelooft iedereen erin.  

Gertrude Stein



The political theme is the overall focus of 
Muziektheater Transparant’s productions of 
the season 2013-2014. German theatre scholar 
Hans-Thies Lehmann argues in ‘Das Politische 
Schreiben’ that a performance is not only poli- 
tical because of its explicit political, social 
or ethical themes, but also, and even more so, 
because of its political form, e.g. when it 
challenges and alters the ways of perceiving 
the performance. The young philosopher Georg 
Lukács already pointed out that ‘das wahr- 
haft Soziale an der Kunst ist die Form’ 
Because theatre is a social, collective prac-
tice, which can focus on the big themes of 
the human condition in ways which are not 
regulated by politics or justice, it can play 
an essential part in society. Musical theatre 
unites and confronts visions of different 
artists who contribute, each from their own 
backgrounds and disciplines, and it presents 
a form that breaks up conventional routines of 
watching and listening. Hans-Thies Lehmann 
considers theatre political when it generates 
the ‘interruption of the political’. Since ancient 
times, politics have been defined by many 
thinkers as the sum total of language, laws, 
rights and duties which forms a communal 
criterion, a rule which constitutes community 
and which leads to consensus. From this per- 
spective theatre in general and musical theatre 
in particular, are more a ‘practice of exception’ 
than a ‘practice of rule’. The unfamiliar, the un- 
usual, the exception and the open question 
are offered a stage in this ‘broken art form’.

In 1691, author John Dryden and composer 
Henry Purcell created the nationalist semi-
opera King Arthur in praise of the victory of

the protestant king William III over his catholic 
rival James II. In honor of the new reign, Dryden 
tells the story of the legendary King Arthur 
who united the English people by expelling the 
Saxon king Oswald from the country in the 5th 
century. Because of Dryden’s explicit reaction 
to the political situation of his time, the story 
has since lost its relevancy. Nevertheless, King
Arthur is no doubt one of Purcell’s most memo-
rable works. Enough reason for Muziektheater 
Transparant, B’Rock and the Veenfabriek to 
look for an interesting theatrical context that 
does justice to Purcell’s music. Anno 2014 the 
piece is linked to the centennial commemora- 
tion of the First World War. The nationalism and 
patriotism of Purcell’s songs become rather 
painful in the light of the hardships of millions 
of soldiers. Like Songs of Wars, King Arthur de-
velops into a contemporary reflection on war. 

In the 13th century, the story of Reynard was 
a satire, a reflection of society. In Reynard 
(original title Van den vos), FC Bergman, 
Kaleidoskop and Josse De Pauw look for the 
spirit of those times and examine what makes 
the story ‘classic’. They investigate why people 
are fascinated by immorality. The extremely 
expressive and mildly chaotic theatre of FC 
Bergman does not try to be moralizing. It does 
not turn the audience into a judge, but makes 
obvious the fickle and highly personal char- 
acter of any judgment. Neither does There is
no why here end with an unambiguous state-
ment, but it lets each spectator take respon- 
sibility for their own choices. Responsibility 
and the question what good and evil means 
to any one of us, are the pivotal themes in this 
production.

‘Often we arrive at the attempting, struggling 
human being. He believes in the perfectibility 
of the world, but fails constantly. This human 
failure is not a cause for cynicism, but some- 
thing we especially like’, according to the 
actors of FC Bergman. Paul Verhaeghe, a psy- 
choanalyst from Ghent, describes in his recent 
book Identiteit (Identity) how failure has be-
come taboo in our times. Over the last decades, 
malleability and individual success became 
new goals in life. Make yourself! Make it! Not 
that long ago, our culture was determined by 
an interaction between politics, religion, eco- 
nomics and art. What counts today is the eco-
nomic logic of neoliberalism, even in vulner- 
able domains such as social services, media, 
education and culture. In Identity Verhaeghe 
convincingly argues that the constant pres- 
sure for success and happiness also has its 
downside: loss of self-awareness, disorienta-
tion and despair. Man is more lonely than ever. 
Verhaeghe elaborates: ‘The idea that we can’t 
control everything, that we have little or no 
grip at all on essential matters such as life, 
love and death, has become unbearable.’ He 
continues; ‘What we seem to forget is that 
this ‘deficiency’ is the source of all human 
creativity and that it provides the basis for 
a higher goal for which we strive together 
with others.’ This creativity develops into the 
confrontation with the big existential ques-
tions. For centuries, art, theatre and music, like 
religion and science, have tried to provide the 
answers. As a public form of art, and as a sub-
sidized activity, theatre needs to be of service 
to society. Verhaeghe agrees with Aristotle in 
calling this ‘the higher purpose that we strive 
for - together.’

 
In his paintings and drawings, Belgian artist 
Michaël Borremans creates a world of inward- 
ly focused individuals, a world void of relation-
ships. For Winterreise, and along the lines of
Schubert, he outlines a world that is both 
temptingly beautiful, and cool and gloomy. 
Johan Simons’ direction and Mark Andre’s 
contemporary musical comments make us ex- 
perience the radical and the disturbing 
character of Schubert’s masterpiece. Here, 
time congeals and freezes. Here, the inno- 
cence of watching is exposed, just as in 
Borremans’ paintings. This is the theatre of 
the unfamiliar, of the exception. ‘Fremd bin ich 
eingezogen, Fremd zieh’ ich wieder aus’. This 
kind of musical theatre interrupts the political. 

The innocence of   watching exposed
76 The one thing that is sure en certain is that history does not 

teach, that is to say, it always says, let it be a lesson to you 
but is it? Not at all? Not at all. Because circumstances always 

alter cases and so although history 
does repeat itself it is only because 
the repetition is soothing that anyone 
believes it, Gertrude Stein
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Josse De Pauw is geïntrigeerd door Michel de 
Ghelderode, geboren in Elsene in 1898, en zijn 
toneelstuk Escorial. De dood waart rond in
het paleis van de Spaanse koningen. De koning 
heeft zijn koningin vergiftigd, zijn nar, die 
haar minnaar was, gaat kapot van verdriet.  
De honden blaffen en janken, de klokken 
luiden de stervende uit. De koning met de 
vingers in de oren op zijn troon. En dan stelt 
de nar een rolwisseling voor om de tijd te 
doden. Koning nar, nar koning, voor even.  
De koning stemt toe. Intussen sluipt de 
koninklijke beul door de gangen en bidt een 
monnik voor de zielenrust van de koningin. 
Met vier acteurs en twaalf zangers van 
Collegium Vocale Gent, die Lassus en nieuwe 
composities van George Alexander van Dam 
zingen, vertelt Josse De Pauw een ‘tragische 
farce’ over macht en verveling, geweld en on-
verschilligheid. En over de liefde van de nar. 

Josse De Pauw is intrigued by Michael 
Ghelderode (ºElsene, 1898) and his play 
Escorial. Death roams the palace of the 
Spanish kings. The king has poisoned his 
queen. His jester, who was the queen's  
lover, is overcome with grief. The dogs  
bark and howl, the bells ring for the dying 
queen. The king sits on his throne and covers 
his ears. To kill time, the fool proposes to 
swap places: the king becomes the fool, the 
fool the king. Just for a while. Meanwhile, 
the court executioner sneaks through the 
corridors and a monk is praying for the 
queen's soul. Opposed by four actors and 
four singers of the Collegium Vocale Ghent 
performing songs by Lassus and new pieces 
by George Alexander van Dam, Josse De 
Pauw recounts this tragic farce about power 
and boredom, violence and indifference. 
And about the fool's love. 

concept | Regie Josse De Pauw tekst Michel de Ghelderode BeweRking | VeRtaling Josse De Pauw 
Muziek | nieuwe coMpositie Orlando di Lasso, George Alexander van Dam acteuRs Josse De Pauw, 
Dirk Roofthooft, Louis van der Waal, Sam Louwyck zang Collegium Vocale Gent 
Muziekkeuze Jens Van Durme kostuuMs Greta Goiris DecoR | licht Herman Sorgeloos
 
Een productie van Muziektheater Transparant in coproductie met deSingel,  
Collegium Vocale Gent, KlaraFestival, Zeeland Nazomerfestival en Opéra de Lille. 
Première 14.05.2013 – deSingel Antwerpen  (in het kader van OPERA XXI)

Monteverdi’s beroemde madrigaal, waarin de 
kruisvaarder Tancredi zijn als krijger verklede 
geliefde Clorinda doodt, vormt een aanklacht 
tegen de absurditeit van geweld en extremis-
me. Ook Heiner Goebbels schreef met zijn 
Songs of Wars I’ve seen een muzikaal protest.
Deze meditatie over de effecten van de oorlog 
op vrouwen is gebaseerd op uittreksels uit 
Gertrude Steins memoires. Regisseur Wouter 
Van Looy plaatst het project in een heden-
daagse context door te vertrekken van levende 
getuigen van recente oorlogen. In zijn project 
geeft hij radioreporter Jef Lambrecht een 
stem, verwerkt hij beelden die cameraman 
Daniel Demoustier de voorbije jaren maakte 
in onder meer Syrië, Afghanistan en Irak.  
De sluitsteen vormen getuigenissen die 
worden verzameld van mensen die op de 
vlucht voor het geweld in hun land, toevlucht 
hebben gevonden in de asielcentra in België. 

Monteverdi's famous madrigal is a fierce 
protest against the absurdities of war and 
extremism. Crusader Tancredi accidently  
kills his lover Clorinda, as she is disguised  
as a warrior. Heiner Goebbels' Songs of 
Wars I have seen is another musical protest. 
It is also a meditation on the effects of war  
on women, based on excerpts from Gertrude 
Stein’s memoirs. Wouter Van Looy, director, 
resets the project in a contemporary 
context through the testimonies of surviving 
witnesses of recent wars. Radio reporter 
Jef Lambrechts is given a voice over images 
recorded by Daniel Demoustier in Syria, 
Afghanistan and Iraq. Throughout the 
performance, we hear testimonies of people 
who have fled the violence in their countries 
and have found shelter in one of Belgium’s 
refugee centers. 

TANCREDI E CLORINDA  
Muziek Claudio Monteverdi tekst Torquato Tasso Regie | ViDeo Wouter Van Looy
licht | ViDeotechniek Peter Quasters ViDeoMontage Youssef Chellak 
ooRspRonkelijke ViDeoBeelDen Daniel Demoustier DRaMatuRgisch aDVies Jef Lambrecht 
zang Dietrich Henschel - Testo, Claron McFadden - Clorinda en Reinoud Van Mechelen - Tancredi 
Muzikale uitVoeRing B’Rock Muzikale leiDing Wim Maeseele 

SEquENZA PER VOCE
Muziek Luciano Berio Regie | ViDeo Wouter Van Looy zang Claron McFadden
 

SONGS OF WARS I HAVE SEEN  
Muziek en scenisch concept Heiner Goebbels tekst Gertrude Stein Regie Wouter Van Looy 
Muzikale enseMBles B’Rock en I Solisti del Vento Muzikale leiDing Marit Strindlund

Een productie van Muziektheater Transparant in coproductie met B’Rock, I Solisti del Vento, Nieuwe Luxor Theater, 
Operadagen Rotterdam, Festival Herrenhausen Hannover en Muziekcentrum De Bijloke.  
Première 28.05.2013 – Nieuwe Luxor Theater Rotterdam (in het kader van Operadagen Rotterdam) 

Escorial Songs of War
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Met Van den vos maken FC Bergman, 
Toneelhuis, Solistenensemble Kaleidoskop 
en Muziektheater Transparant een opera, 
geïnspireerd op het episch dierdicht Van den 
vos Reynaerde. In deze dertiende-eeuwse 
fabel zet de sluwe Reinaert de Vos alle dieren 
van het dierenrijk, koning Nobel incluis,  
een neus. Zonder enige scrupule maar met 
alle sympathie van het publiek gaat Reinaert 
zijn gang. FC Bergman buigt zich met dit 
project over de aantrekkingsfactor van het 
begrip ‘immoraliteit’ en de invloed ervan  
op onze huidige samenleving. De jonge 
muzikante/componiste Liesa Van der Aa 
schrijft de muziek, hierin bijgestaan door 
het veelbelovende jonge Berlijnse solisten-
ensemble Kaleidoskop. Niemand minder dan 
Josse De Pauw neemt het libretto voor zijn 
rekening, terwijl FC Bergman versterkt wordt 
door stemkunstenaar Gregory Frateur en  
de rasacteurs Viviane De Muynck en Dirk 
Roofthooft.

FC Bergman, Toneelhuis, Solistenensemble 
Kaleidoskop and Muziektheater Transparant 
create Van den Vos (Reynard), an opera 
based on the epic fable Reynard. This 13th 
century allegorical cycle features the cunning 
fox Reynard, who plays tricks on all creatures 
in the animal kingdom, including King Noble. 
Unhindered by any scruples Reynard does 
whatever he wants – with the support of 
the audience. FC Bergman investigates the 
attraction of the concept of ‘immorality’ and 
the influence of that attraction on our society 
today. Liesa Van der Aa, a rising musician / 
composer wrote the music, accompanied by 
the promising soloists’ ensemble Kaleidoskop. 
Josse De Pauw himself wrote the libretto.  
FC Bergman is assisted by vocal artist 
Gregory Frateur and accomplished actors 
Viviane De Muynck and Dirk Roofthooft. 

Muziek Liesa Van der Aa i.s.m. Daniella Strasfogel en Michael Rauter 
tekst Josse De Pauw Regie | VoRMgeVing FC Bergman DRaMatuRgie | spelcoaching Jan Peter 
Gerrits spel Viviane De Muynck, Dirk Roofthooft, Stef Aerts, Joe Agemans, Bart Hollanders, 
Matteo Simoni, Thomas Verstraeten, Marie Vinck steM Gregory Frateur enseMBle Kaleidoskop

Een productie van Toneelhuis, Muziektheater Transparant en Solistenensemble Kaleidoskop in samenwerking met 
Kaaitheater, Stadsschouwburg Amsterdam, Le Phénix - Scène Nationale de Valenciennes, Wiener Festwochen, 
Operadagen Rotterdam, Stichting Theaterfestival Boulevard, Berliner Festspiele/Foreign Affairs, Printemps des 
Comédiens, Montpellier. 
Première 05.12.2013 – Bourla – Antwerpen

Henry Purcell laat in zijn semi-opera King 
Arthur de wereld bevriezen, de mensheid 
verdwalen en het nationalisme in een 
geëxalteerde vorm bezingen. Hij deed dit in 
samenwerking met John Dryden ter ere van 
de overwinning van de protestantse William 
III op de katholieke James II. Vandaag doen 
Paul Koek en Peter Verhelst dit ter ere van 
een minder heroïsche herdenking. 100 jaar 
na het begin van Wereldoorlog I laten zij 
(zoals Emmeline in het originele libretto)  
een blinde vrouw (Claron McFadden) over  
het slagveld dwalen, op zoek naar haar 
geliefde. Zij wordt begeleid door een vrouw 
die haar vertelt wat zij niet kan zien, terwijl 
het jongetje Arthur van oorlog droomt.  
De muziek en liederen van Purcell reageren 
daarop en verlenen er een emotionele diepte 
aan waardoor er een glimp van schoonheid 
door de duisternis heen schittert.

In his semi opera King Arthur, Purcell 
portrays an Arthur who covers the earth  
in frost, he misguides mankind and  
serenades the sublimation of nationalism.  
If Purcell, in collaboration with John Dryden,  
did so to celebrate the victory of  the 
protestant king William III over his catholic 
rival James II, Paul Koek and Peter Verhelst 
do so in commemoration of a less heroic 
event. 100 years after the start of the Great 
War, and parallel to Princess Emmeline  
in the original text, a blind woman (Claron 
McFadden) is roaming the battle field in 
search of her lover. She is accompanied by 
a woman who tells her what she cannot see, 
while the little boy Arthur is dreaming about 
war. Purcell’s music and dialogue interact 
with them and offer emotional depth. 
A glimpse of beauty shimmers in the dark. 

Muziek Henry Purcell tekst Peter Verhelst Muzikale leiDing George Petrou Regie Paul Koek 
solisten Elisabeth Cragg, Claron McFadden, Reinoud Van Mechelen, Konstantin Wolff 
kooR Cappella Amsterdam kooRleiDeR Daniel Reuss Muzikale uitVoeRing B’Rock

Een productie van Muziektheater Transparant en de Veenfabriek  
in coproductie met B’Rock, Operadagen Rotterdam, de Munt | la Monnaie, KlaraFestival en Flagey. 
Première 19.03.2014 – Flagey – Brussel (in het kader van KlaraFestival)

Van den vos Arthur
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Both Borremans’ paintings and Schubert’s 
Winterreise exude the same infinite 
melancholy, the same lonely soul. Often the 
artist is the sole and pivotal character in 
a world where all individuals are inwardly 
focused, a world void of all relations. 
‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich 
wieder aus’. Johan Simons, too, has a great 
affinity for the music of Schubert. At the 
Müncher Kammerspiele he directed Elfride 
Jelinek's Winterreise. The play was based 
on Schubert’s song cycle about the romantic 
Wanderer. French composer Marc Andre 
composed short musical comments to 
Schubert’s songs. Three contemporary artists 
reveal new aspects of Schubert’s ageless 
Winterreise, where both the composer and 
Borremans use enticingly beautiful tones  
to create a cool and somber world.

coMpositie Franz Schubert / Marc Andre Regie Johan Simons DecoR Michaël Borremans
BaRiton Georg Nigl pianist Andreas Staier enseMBle Ensemble Intercontemporain

Een productie van Muziektheater Transparant en Ensemble Intercontemporain  
in coproductie met Klara Festival, Bozar en Cité de la musique. 
Première 07.02.2014 – Cité de la musique – Parijs

There is no why here

Het onderscheid tussen ‘goed’ en ‘kwaad’ 
lijkt niet alleen voor religieuze leiders klaar 
en duidelijk. Ook George Bush wist zeker dat 
zijn “war on terror” een “war of good against 
evil” was. Bij nader inzien, lijkt het nochtans 
onmogelijk om in een geglobaliseerde en 
multiculturele wereld een objectieve,  
door iedereen aanvaarde definitie van beide 
categorieën te geven. In navolging van 
Hannah Arend schetst There is no why here 
“het fundamentele probleem van de aard 
en functie van het menselijke oordeel”, het 
probleem van de verantwoordelijkheid ook. 
De voorstelling wil geen klare oplossingen 
of duidelijke statements bieden, maar veel-
eer een veelheid aan verschillende, soms 
contradictorische bijdragen. Videobeelden, 
live gefilmd door camera’s on stage of door 
externe webcams, vormen een organisch 
contrapunt bij de voorstelling. De muzikanten 
bespelen de video, die deel uitmaakt van  
de muzikale compositie, als een instrument. 

coMpositie Andrea Molino liBRetto Giorgio van Straten DiRigent Andrea Molino
Regie Wouter Van Looy licht Daniele Naldi DecoR Ief Spincemaille ViDeo Kurt d’Haeseleer 
Muzikale uitVoeRing Orkest Teatro Comunale di Bologna / BL!NDMAN [sax] & [drums] 
zang David Moss / Tanya Tagaq kostuuMs Johanna Trudzinsky

Een productie van Muziektheater Transparant en Teatro Comunale di Bologna  
in coproductie met deSingel. Met medewerking van GRAME Lyon. 
Première 24.04.2014 – Teatro Comunale di Bologna – Bologna. In mei 2015 te gast in deSingel.  

Uit de schilderijen van Michaël Borremans en 
de Winterreise van Schubert spreekt dezelf-
de grenzeloze melancholie, dezelfde eenzame 
ziel. Vaak is de kunstenaar zelf het centrale 
personage in een wereld van op zichzelf terug- 
geworpen individuen, een wereld zonder 
relaties. ‘Fremd bin ich eingezogen, fremd 
zieh’ ich wieder aus.’ Ook Johan Simons heeft 
een grote affiniteit met Schubert. Aan de 
Münchner Kammerspiele regisseerde hij 
Elfride Jelineks Winterreise, een theaterstuk
waarvoor Schuberts liedcyclus over de 
romantische Wanderer het vertrekpunt was. 
De Franse componist Mark Andre schrijft 
korte muzikale commentaren tussen 
Schuberts liederen. Drie kunstenaars van 
vandaag werpen een nieuw licht op de 
tijdloze Winterreise, waarin Schubert met
verleidelijk schone tonen een wereld schildert 
die koel en somber is. 

The difference between 'good' and 'evil'  
is not only clear to religious leaders.  
Even George Bush was convinced that his 
war on terror was 'a war of good against 
evil'. If we dig deeper, however, it seems 
impossible to define either category in  
an objective and generally accepted way. 
Following up on Hannah Arend, There is 
no why here outlines ‘the fundamental 
problem of the nature and function of  
the human judgment,’ which implies  
the problem of responsibility. This per-
formance does not pretend to present  
a clear solution or even straightforward 
statements. Rather, it is a collection of 
different, sometimes contradicting contri-
butions. Images recorded by cameras  
on stage or by external webcams are  
an organic counterpoint. The musicians 
play the video – which is part of the music –  
as if it were an instrument.
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Every summer, Muziektheater Transparant 
hosts a series of intensive rehearsals for 
young singers and musicians to create their 
own version of baroque master pieces. 
Previous editions focused on some of the 
world’s most cherished baroque operas such 
as Claudio Monteverdi's L’Orfeo (2010), 
John Blow’s Venus and Adonis (2011) and 
Henry Purcell’s Dido and Aeneas (2012). 
In 2013 Monteverdi’s madrigals are the point 
of departure. These vocal works of genius 
are almost like miniature operas. The Italian 
composer follows up on the emotional 
contrasts in the music with expressive 
and innovating sonorities and unexpected 
changes in tempo. Famous madrigals such 
as T’amo, mia vita, Altri canti d’Amore and 
Hor che ‘l ciel e la terra are the perfect 
opportunity for director Wouter Van Looy and 
musician Nicolas Achten to help their young 
team to work with big emotions while  
they, in their turn, are given an insight in the 
feelings and desires of today’s young creators. 

Muziek Claudio Monteverdi Muzikale leiDing Nicolas Achten RegisseuR Wouter Van Looy 
coach Lambert Colson sounDscapes en lichtontweRp Pepa Ivanova

Een project van Muziektheater Transparant  
en deSingel Internationale Kunstcampus.
Première 31.08.2013 – deSingel – Antwerpen

Muziektheater transparants 
jongerenopera's: een kweekvijver 
voor talent

Het concept van de jongerenopera’s is sterk 
in zijn eenvoud: gedurende een korte periode 
een groep jonge zangers en instrumentalisten 
samenbrengen tijdens een zomerstage om 
onder begeleiding van professionele coaches 
een opera te maken. Tussen 1994 en 2013 
werden op die manier nieuwe versies ge- 
creëerd van een aantal belangrijke stukken 
uit het barokrepertoire, van Jean-Philippe 
Rameau tot Henry Purcell, en van Marc- 
Antoine Charpentier tot John Blow. De aan- 
pak van Wouter Van Looy, regisseur en be-
denker van het concept, is erop gericht de 
jongeren te betrekken bij elk aspect van de 
creatie. Net die inbreng en betrokkenheid 
maken van het eindproduct heel aparte voor-
stellingen; vakkundig maar vooral met veel 
bezieling gemaakt. De jongerenopera’s zijn er 
in de eerste plaats op gericht om jongeren met 
een hart voor klassieke muziek en opera hun 
passie te laten uitleven, ongeacht hun pro-
fessionele ambities. Opvallend werden ze in 
de loop van de jaren wel een kweekvijver voor 
talent dat later zijn weg vond naar muziek- 
theater en opera en er stevig zijn plaats ver- 
wierf. Een aantal zangers zoals Lien Haege- 
man, Elise Caluwaerts, Jonathan De Ceuster, 
Reinoud Van Mechelen, Thomas Blondelle, Tijl 
Faveyts, Iris Luypaers, Liselotte Mostinckx, 
e.a. braken nationaal en internationaal door. 

Muziektheater transparant's  
Youth opera's: a breeding ground  
for talent

The concept of the youth opera is powerful 
in its simplicity: we bring a group of young 
singers and instrumentalists together for 
a short period in a summer course to make 
an opera under the guidance of professional 
coaches. In this way, between 1994 and 2013 
new versions were created of a number of 
major works in the baroque repertoire, from 
Rameau to Purcell, and from Charpentier to 
Blow. The approach taken by Wouter Van 
Looy, the director who conceived the idea, 
aims to involve the youngsters in every 
aspect of the creation. It is precisely their 
contribution and involvement that makes the 
final result a very special production; made 
with skill, but above all with great inspiration. 
The primary intention of these youth operas 
is to enable young people with a penchant 
for classical music and opera to indulge their 
passion, quite apart from any professional 
ambitions they may have. It has been striking 
over the years that they have been a breeding 
ground for talent that later found its way 
into musical theatre and opera and firmly 
acquired a place for itself there. Lien Haege- 
man, Elise Caluwaerts, Jonathan De Ceuster, 
Reinoud Van Mechelen, Thomas Blondelle, Tijl 
Faveyts, Iris Luypaers, Liselotte Mostinckx, 
and others made a national and international 
breakthrough.

Elke zomer organiseert Muziektheater  
Transparant een intens repetitieproces 
waarin jonge zangers en muzikanten hun 
eigen versie creëren van meesterwerken uit 
de barokperiode. De voorbije jaren stonden 
met L’Orfeo van Claudio Monteverdi (2010), 
Venus and Adonis van John Blow (2011) en 
Dido and Aeneas van Henry Purcell (2012) 
enkele van de meest geliefde barokopera’s op 
het programma. In 2013 vormen Monteverdi’s 
madrigalen het vertrekpunt, geniale vocale 
werken die vaak aan mini-operaatjes doen 
denken. De Italiaanse componist volgt er  
de emotionele contrasten uit de tekst op de 
voet met expressieve vernieuwende sono-
riteiten en onverwachte tempowisselingen.  
In beroemde madrigalen als T’amo, mia vita,
Altri canti d’Amor of Hor che ‘l ciel e la terra 
zoomen regisseur Wouter Van Looy en 
muzikant Nicolas Achten met hun jonge 
team in op deze grote emoties en confron-
teren hen met de verlangens en gevoelens 
van jongeren van vandaag. 
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John Cage had een buitengewone kijk op 
het leven en op de muziek. Hij zocht het liefst 
naar klanken die hij nooit eerder gehoord 
had. De voorstelling Listen to the silence 
vormt een gidsbeurt door het intrigerende 
muzikale universum van deze Amerikaanse 
avant-gardecomponist. Wanneer worden 
geluiden muziek? Kan muziek toevallig 
ontstaan? Zijn lawaai of stilte ook muziek? 
Listen to the silence dompelt kinderen onder 
in een nieuwe klankwereld en biedt hen 
de kans hun eigen muzikale landschap te 
creëren. Begeleid door acteur Tjyying Liu  
en pianist Jeroen Malaise experimenteren 
ze met de schoonheid van de stilte, met een 
nieuwe manier van componeren en met de 
spiritualiteit en kracht van muziek. Een ode 
aan de onvatbare stiltezoeker John Cage.

John Cage had an extraordinary take on  
life and on music. There was nothing he  
enjoyed more than the search for sounds 
which he had never heard before. Listen to 
the silence guides us through the interesting 
musical universe of this American avant-
garde composer. When does noise become 
music? Can music be accidentally created? 
Are noise and silence other kinds of music? 
Listen to the Silence submerges children in 
a new world of sound and invites them to 
create their own musical landscape.  
Actor Tiyying Liu and pianist Jeroen Malaise 
help the children experiment with the beauty 
of silence, a new way of composing and  
the spirituality and power of music. An ode  
to the ungraspable seeker-of-silence  
John Cage. 

Regie Wouter Van Looy en Letizia Renzini ViDeo Letizia Renzini spel Tjyying Liu 
piano Jeroen Malaise DecoR Wouter Van Looy 

Een productie van Zonzo Compagnie in coproductie met BigBang Festival,  
Muziektheater Transparant, De Werf, Rataplan en MusikTriennale (Keulen).  
Listen to the silence ging in première op 14.10.2011

Koningin van de Nacht

The Queen of the Night lives in the darkness, 
she is blind and cannot see anything.  
She does not see that the day is coming and 
that the world is about to change. Everyone 
and everything must make way for the sun, 
especially the moon and her mystical train. 
We swap night for day, because it is so much 
better, we dance and we sing. Yes; everything 
has meaning in the light and we are fortunate 
to forget the things that happened in the 
dark. This youth performance is based on 
Mozart's famous opera The Magic Flute. 
The Queen of the Night is brought to life by 
vocal artist Greetje Bijma and the Flemish 
Opera’s Children’s Choir.

Muziek W.A. Mozart BeweRking Jan Van Outryve Regie (heRinstuDeRing) Koen Monserez 
VoRMgeVing Laura Wallrafen zang Kinderkoor Vlaamse Opera o.l.v Hendrik Derolez 
koningin Van De nacht Greetje Bijma paMina Hadewich De Meester / Hanna Al-Bender
papageno Koen Jannsens taMino Ruben Hawer / Korneel Van Neste DwaRsfluit Stefan Bracaval 
accoRDeon Anne Niepold

Een productie van Muziektheater Transparant  
en de Vlaamse Opera. 
Koningin van de Nacht ging in première op 22.12.2012

Listen to the silence

De Koningin van de Nacht leeft in duisternis, 
ze is blind en ziet niets. Ze ziet niet dat er  
een dag aankomt, en dat de hele wereld  
– en hoe die was – veranderen zal. Want alles 
en iedereen moet plaats maken voor de zon, 
zeker de maan en heel haar mystiek gevolg. 
We ruilen nacht voor de dag, want die is 
veel beter, we dansen en we zingen. Ja, alles 
betekent wel iets in het licht, en gelukkig ver- 
geten we snel, wat er in de duisternis achter 
bleef. Deze jeugdvoorstelling is gebaseerd 
op de populaire opera Die Zauberflöte van 
Mozart. Samen met het kinderkoor van 
de Vlaamse Opera doet stemkunstenares 
Greetje Bijma de figuur van de Koningin van  
de Nacht tot leven komen. 

+6

+7
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Territoria is the portrait of a lethargic 
woman. Her memories, desires and 
nightmares feature several alter egos:  
the child, the shepherd, the queen, etc.  
Her surroundings are constantly trans-
forming, they shift into and towards each 
other. As we look inside her mind, we get 
to know her fears. Text, images and music 
create a labyrinth to support and comfort 
her. Wim Henderickx’ suggestive and  
volatile string quartets are a leitmotif. 
Sounding through the shifting geometric 
space designed by Erki De Vries, the music 
portrays the myriad faces of loneliness. 
Videos by Freija Van Esbroeck and Paul 
Delissen give the space an extra dimension 
where dreamy images reveal a fascinating 
but frightening world. Every medium  
explores a territory and powerfully ploughs 
through this mental universe.

Muziek Wim Henderickx tekst Georges Perec / Paul Verrept concept | Regie An De Donder, 
Erki De Vries en Freija Van Esbroeck spel An De Donder DecoR Erki De Vries 
ViDeo | sculptuRe Freija Van Esbroeck aniMatie Paul Delissen lichtontweRp Peter Quasters 
geluiD Bart Celis

Een productie van De Diepe Rivieren vzw in coproductie met Muziektheater Transparant, STuK en Monty.  
Met de steun van de Vlaamse overheid. Met dank aan deSingel, Extra City Kunsthal (Antwerpen) en Voorkamer (Lier).
Territoria ging in première op 13.01.2013

De waterafsluiter

In 1987 Marguerite Duras wrote Le coupeur 
d’eau, a short story based on a tragic, trivial 
news item: after a civil servant comes to cut 
off the water supply in a poor woman’s home, 
she decides to lay down on the tracks of the 
high speed train, together with her family. 
Duras tries to fathom what went through  
this mother's mind after she made the 
decision and what motivated the cutter-off 
– who was only doing his job. And which part 
does she, the writer, have in all this? Doubt 
was an essential incentive in Duras' writing. 
The same can be said about Dirk Roofthooft's 
work. Because he is so aware of the limits  
of language, he excels in it. Where language 
fails, Diederik De Cock's sounds silently 
take over. Or maybe they are loudly absent? 
Following their collaboration in the legendary 
performance Sunken Red and together 
with saxophone player Piet Rebel (BL!NDMAN) 
they created a new audio-painting with  
the words and the silence of Duras’ 
compelling story. 

tekst Marguerite Duras & Dirk Roofthooft Regie Diederik De Cock en Dirk Roofthooft 
spel Dirk Roofthooft Muziek Diederik De Cock in samenwerking met Piet Rebel 
geluiDsDecoR Diederik De Cock gitaaR en DRuM Diederik De Cock saXofoon Piet Rebel
songteksten Dirk Roofthooft ViDeo Dirk Roofthooft

Een productie van Muziektheater Transparant  
in coproductie met deSingel en Grand Théâtre de Luxembourg. 
De waterafsluiter ging in première op 13.03.2013

Territoria is het portret van een vrouw 
vervallen in lethargie. In haar herinneringen, 
verlangens en nachtmerries duiken een 
aantal alter ego’s op: het kind, de herder, 
de koningin, … De ruimtes om haar heen 
transformeren, schuiven over en in elkaar. 
We kijken in haar hoofd en leren haar angsten 
kennen. Tekst, beeld en muziek scheppen  
het labyrint waarin het personage houvast en 
troost zoekt. De suggestieve en ongrijpbare 
strijkkwartetten van Wim Henderickx vorm- 
en de leidraad. In de verschuivende geome-
trische ruimtes van Erki De Vries verklankt 
de muziek de ontelbare gezichten van de 
eenzaamheid. Dankzij de videobeelden van 
Freija Van Esbroeck en Paul Delissen krijgt  
de ruimte een extra dimensie waarin droom- 
beelden een fascinerende maar beangsti-
gende wereld ontsluiten. Elk medium verkent 
een territorium en gebruikt zijn kracht om te 
spitten in de wereld van het mentale. 

In 1987 schreef Marguerite Duras Le coupeur 
d’eau, een kortverhaal geïnspireerd op een 
tragisch fait-divers: nadat een arbeider van 
de waterwerken het water is komen afsluiten, 
beslist een vrouw, die de eindjes nauwelijks 
aan elkaar kan knopen, om met haar gezin 
op de rails van de TGV te gaan liggen. 
Duras tracht te achterhalen wat de moeder 
na haar besluit dacht en wat de beweeg-
redenen waren van de waterafsluiter,  
die gewoon zijn werk deed. En wat is haar 
rol als schrijfster? Voor Duras was twijfel 
de essentie van schrijven. Ook voor acteur 
Dirk Roofthooft kleurt twijfel zijn bestaan. 
Hij is virtuoos in taal, door haar beperkingen 
te kennen. Waar taal tekort schiet, doet 
geluidskunstenaar Diederik De Cock geluid 
stil spreken. Of luid zwijgen? Na hun samen-
werking in het legendarische Bezonken 
Rood creëren ze nu, samen met BL!NDMAN-
saxofonist Piet Rebel, een nieuw auditief 
schilderij rond de woorden en stiltes uit 
Duras’ aangrijpende verhaal. 
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In de bar van Hôtel du Paradis zien we een 
man die vertelt over zijn mislukte liefde. 
Dan zien we een vrouw die op haar beurt over 
haar stukgelopen relatie begint. Gaandeweg 
wordt duidelijk dat hij Adam is en zij Lilith, 
volgens de joodse mythologie zijn eerste 
vrouw, die gelijktijdig en gelijkwaardig aan 
hem was geschapen. Nadat Lilith weigert  
zich te onderwerpen aan Adam, besluit zij 
het Paradijs te verlaten. Zo ontspint zich 
het verhaal van hun tragische liefdesgeschie- 
denis, uitmondend in een dramatisch slot. 
Met Lilith zet zangeres Claron McFadden
een emotioneel geladen muziektheater-
voorstelling neer, die klassieke muziek, jazz, 
sampling, toneel, film en poëzie combineert 
om tijdloze vragen aan de orde te stellen  
over de verhouding tussen man en vrouw,  
en tussen de mens en God. Claron McFadden 
draagt de voorstelling op aan de veel te vroeg 
gestorven acteur Jeroen Willems, die Adam 
speelt in de film van de voorstelling.

In the bar of the Hôtel du Paradis a man talks 
about his lost love. Elsewhere, a woman looks  
back on a failed relationship. As we move on, 
we gather that he is Adam and she is Lilith, 
his first wife in Jewish mythology, who was 
created simultaneously with Adam and as his 
equal. Lilith refuses to subject to Adam and 
then decides to leave Paradise. Here we  
witness their tragic love story. With Lilith, 
singer Claron McFadden created an emo-
tionally charged musical play. Combining 
classical music, jazz, sampling, theatre, film 
and poetry, she asks ageless questions about 
the relationship between men, women and 
God. Claron McFadden dedicates this project 
to Jeroen Willems, who plays the role of Adam 
in the film and who died much too young. 

Opera Buffa

Laika en Muziektheater Transparant slagen 
de handen in elkaar voor een eigenzinnige 
bewerking van Mozarts Don Giovanni; 
een combinatie van muziek, zang, spel en… 
chocolade. Don Giovanni charmeert en 
manipuleert voor zijn eigen plezier. Of toch 
niet? Als geen ander verstaat hij de kunst  
om de fantasie tot leven te wekken, hij is  
de meester van het genot. Mozart zelf 
noemde zijn Don Giovanni een opera buffa, 
een onderhoudende opera met een luchtige 
ondertoon. Jan Van Outryve bewerkt zijn 
muziek voor een hedendaagse bezetting van 
hammondorgel, bas en viool. Acteurs en 
zangers brengen het spel van verleiden en 
verleid worden voor en tussen het publiek. 
Verrassende gerechten uit Don Giovanni’s 
keuken zorgen voor de prikkelende spanning 
tussen begeerte en overgave. De toe-
schouwers genieten van verlokkelijke spijzen. 
Hartig, zinnelijk, zoet en zalig.

Laika and Muziektheater Transparant join 
forces for a wayward adaptation of Mozart's 
Don Giovanni: a combination of music, 
singing, play and ... chocolate. Don Giovanni 
indulges in charming and manipulating 
others. Or does he? Like no other, he has  
the gift of breathing life into fantasies, he is 
the master of pleasure. Mozart called his own 
Don Giovanni an opera buffa, an entertaining 
but light-hearted piece of opera. Jan Van 
Outryve's adaptation is for a contemporary 
line up of Hammond organ, bass and violin. 
Moving on and off stage, the actors and 
singers play the game of seduction.  
From Don Giovanni's kitchen, surprising 
dishes add to the arousing tension between 
lust and surrender. The audience gets to 
enjoy the lucious banquet. Savoury, sensual, 
sweet and delicous. 

concept, aRtistieke leiDing en spel Claron McFadden Muziek | peRfoRMance Dimitar Bodurov 
liBRetto Carola Luther filM | Regie Frans Weisz spel en zang in filM Jeroen Willems 
licht | DecoR Tom Schenk

Een productie van Muziektheater Transparant, Holland Festival en Operadagen Rotterdam  
in coproductie met KlaraFestival, Concertgebouw Brugge en Korzo Producties.  
Lilith ging in première op 02.06.2012

concept en Regie Peter De Bie en Jo Roets Muziek Jan Van Outryve (naar W.A. Mozart)
BeweRking liBRetto Jo Roets en Greet Vissers spel/zang Benny Ceuppens, Koen Janssen, 
Laurie Janssens / Dorine Mortelmans, Jokke Martens, Astrid Stockman, Marnie Zschöckner 
Muzikanten Wietse Beels, Pieter Van Buyten, Niels Verheest scenogRafie Peter De Bie 
kostuuMs Manuela Lauwers licht en geluiD Anton Van Haver keuken Peter De Bie en 
Bram Smeyers 

Een productie van Muziektheater Transparant en Laika in coproductie met Le Volcan,  
scène nationale du Havre, Le Channel, scène nationale de Calais, Operadagen Rotterdam,  
Theaterfestival Boulevard 's Hertogenbosch en Concertgebouw Brugge.
Opera Buffa ging in première op 17.02.2012



28 29



Speellijst30

ESCORIAL

02.09.2013 | 20:30
04–05–06.09.2013 | 20:30
 VeeRe
	 Zeeland	Nazomerfestival
 www.theaterzeelandia.nl  
 +31 (0) 118 659 666 
10 & 12.09.2013 | 20:00
 BRussel 
	 KVS		
	 i.h.k.v.	KlaraFestival
 www.klarafestival.be 
 +32 (0)2 548 95 95 
14.09.2013 | 20:15
 tuRnhout
	 De	Warande
 www.warande.be
 +32 (0)14 41 69 91
18–19.02.2014 | 20:00
 lille 
	 Opéra	de	Lille
 www.opera-lille.fr
 + 33 (0)3 28 38 40 50
20.02.2014 | 20:00
 Den haag
	 Lucent	Danstheater	
 www.ldt.nl
 +31 (0) 708 800 300
26.02.2014 | 20:30
 BReDa
	 Chassé	Theater
 www.chasse.nl
 +31 (0) 765 303 132
04.03.2014 | 20:00
 luXeMBuRg
	 Les	Théâtres	de	la	Ville
 www.theatres.lu
 +35 247 963 900
07.03.2014 | 20:15
 RotteRDaM
	 Rotterdamse	Schouwburg
 www.rotterdamseschouwburg.nl
 +31 (0) 10 411 81 10

SONGS OF WAR

10.11.2013 | 20:30     
enkel	Songs of Wars I’ve seen
 ’s-heRtogenBosch
	 November	Music
 www.novembermusic.net
 +31 (0)73 61 22 000
13.11.2013 | 20:00
 BRugge
	 Concertgebouw	Brugge
 www.concertgebouw.be
 +32 (0)50 47 69 99
15.11.2013 | 20:00
 antweRpen
	 deSingel
 www.desingel.be
 +32 (0)3 248 28 28
21 & 22.06.2014 | 20:00 
 hannoVeR
	 KunstFestSpiele		
	 Herrenhausen
 www.kunstfestspiele. 
 hannover.de
 + 49 (0) 511 168 499 94
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VAN DEN VOS

05–07.12.2013 | 20:00
11–14.12.2013 | 20:00
15.12.2013 | 15:00 
17–21.12.2013 | 20:00
	 antweRpen
	 Bourla	
	 www.toneelhuis.be
 +32 (0)3 224 88 44
16–18.01.2014 | 20:00
	 aMsteRDaM
	 Stadsschouwburg
	 www.ssba.nl
 +31 (0) 20 624 23 11
24–25.01.2014 | 20:30
	 BRussel
	 Kaaitheater
 www.kaaitheater.be
 +32 (0)2 201 59 59
31.01 & 01.02.2014 | 20:15
 genk
	 C-mine	cultuurcentrum		
	 www.c-mine.be
 + 32 (0)89 65 44 90
07 & 08.02.2014 | 20:00 
 Valenciennes
	 Le	Phenix	
 www.lephenix.fr
 +33 (0)3 27 32 32 32  
14–15–16–17.05.2014 
 wenen 
 i.h.k.v.	Wiener	Festwochen
23–24.05.2014 | 20:15
 RotteRDaM
	 Rotterdamse	Schouwburg
	 i.h.k.v.	Operadagen		 	
	 Rotterdam
 www.rotterdamse-
 schouwburg.nl
 +31 (0) 10 411 81 10
12–13–14.06.2014 
 MontpellieR 
	 i.h.k.v.	Printemps	des	Comédiens
 www.printempsdescomediens.com 
 +33 (0) 4 67 63 66 67
26.06.2014 | 20:00
 BeRlijn 
	 i.h.k.v.	Foreign	Affairs

ARTHUR

19–20–21.03.2014 | 20:15
 BRussel
	 Flagey
	 i.h.k.v.	KlaraFestival
 www.flagey.be
 +32 (0)2 641 10 10
21–22.05.2014 | 20:00
	 RotteRDaM
	 i.h.k.v.	Operadagen		 	
	 Rotterdam
 www.operadagen- 
 rotterdam.nl
 +31 (0) 104 366 070

WINTERREISE

07.02.2014 | 20:00
	 paRijs
	 Cité	de	la	musique
 www.citedelamusique.fr
 +33 1 44 84 44 84
22.03.2014 | 20:00
 BRussel
	 Paleis	voor	Schone	Kunsten
	 i.h.k.v.	KlaraFestival
 www.bozar.be
 +32 (0)2 507 82 00
17.06.2014 | (OV)
	 aMsteRDaM
	 i.h.k.v.	Holland	Festival
 www.hollandfestival.nl
 +31 (0) 205 237 787

THERE’S NO  
WHY HERE 

24–26–27–29.04.2014 | 20:00
 Bologna
	 Teatro	Comunale	di	Bologna
 www.tcbo.it
 +39 (0) 51 52 90 19

CANTI D'AmOR

31.08.2013 | 20:00
01.09.2013 | 15:00 & 20:00
 antweRpen
	 deSingel
 www.desingel.be
 +32 (0)3 248 28 28

LISTEN TO 
THE SILENCE 

07–08.05.2014 
	 DeuRne
	 CC	Deurne
 www.ccdeurne.be
 + 32 (0)3 360 85 50
11.05.2014 | 16:00
12–13.05.2014 | 09:30, 11:00 
 & 14:00
14.05.2014 | 09:30 & 16:00 	
 gent
	 De	Bijloke
 www.debijloke.be
 +32 (0)9 395 07 77
13–14.06.2014 | 15:00 & 17:00
15.06.2014 | 11:00 & 15:00 
 wenen
	 Musikalische	Jugend		
	 Österreich
 www.jeunesse.at
 + 43 (1) 505 63 56

KONINGIN VAN  
DE NACHT 

31.01.2014 | 14:00 & 20:00
01.02.2014 | 20:00
	 gent
	 Vlaamse	Opera
 www.vlaamseopera.be
 +32 (0)9 268 10 11
09.02.2014 | 15:00
 BReDa
	 Chassé	Theater
 www.chasse.nl
 +31 (0) 765 303 132
22.02.2014 | 19:00
	 tuRnhout
	 De	Warande
 www.warande.be
 +32 (0)14 41 69 91
26.02.2014 | 19:00
 Den haag
	 Lucent	Danstheater
 www.ldt.nl
 +31 708 800 300

TERRITORIA 

01.06.2013 | 17:30 & 20:30
02.06.2013 | 15:30
 RotteRDaM
	 Rotterdamse	Schouwburg
	 i.h.k.v.	Operadagen		 	
	 Rotterdam
 www.rotterdamse- 
 schouwburg.nl
 +31 (0) 10 411 81 10
21.11.2013 | 20:30
 MaastRicht
	 AINSI	
		 Theater	aan	het	Vrijthof
 www.theateraanhetvrijthof.nl 
 /ainsi
 +31 (0) 43 350 55 44

Speellijst

LILITH

31.08.2013 | 20:30
 heeRlen 
	 i.h.k.v.	Festival	Cultura	Nova	
	 www.culturanova.nl
 +31(0)45 571 51 00
27.02.2014 | 20:15
 Den haag
	 Lucent	Danstheater
 www.ldt.nl
 +31 708 800 300

OPERA 
BUFFA

12–13–14–15.06.2013 | 19:00
16.06.2013 | 12:30
 BoRgeRhout 
	 De	Roma
 www.deroma.be
 +32 (0)3 292 97 40
20–21–22.6.2013 | 20:00
	 aalst	
	 CC	De	Werf
 www.ccdewerf.be
 +32 (0)53 73 28 12
30.06.2013 | 19:00
01–02.07.2013 | 19:00
	 BeRgen
	 Le	Manège	Mons	Maubeuge		
	 www.lemanege.com
 +32 (0) 65 39 59 39
08–11.11.2013 | 20:30
 BRussel
	 Les	Halles	de	Schaerbeek	
 www.halles.be
 +32 (0)2 218 21 07

Data en aanvangstijden onder 
voorbehoud van wijzigingen.
	

DE WATER- 
AFSLUITER

21.02.2014 | 20:00 
 antweRpen
	 Bourla	
	 i.h.k.v.	Antwerpse	Kleppers	
 www.toneelhuis.be
 +32 (0)3 224 88 44
28.02.2014 | 20:00
 luXeMBuRg
	 Les	Théâtres	de	la	Ville
 www.theatres.lu
 +35 247 963 900
08.03.2014 | 20:30
 DilBeek
	 CC	Westrand
 www.westrand.be
 +32 (0)2 466 20 30
13.03.2014 | 20:30
 leuVen
	 30CC
 www.30cc.be
 +32 (0)16 23 84 27
14.03.2014 | 20:30
 BoRneM
	 CC	Ter	Dilft
 www.terdilft.be
 +32 (0)3 890 69 30
20.03.2014 | 20:15
 Mol
	 CC	‘t	Getouw
 www.getouw.be
 +32 (0)14 33 09 00
21.03.2014 | 20:00
 aaRschot
	 CC	Gasthuis
 www.ccgasthuis.be
 +32 (0)16 56 48 24
03.04.2014 | 20:30
 Diest
	 Cc	Den	Amer
 www.ccdiest.be
 +32 (0)13 460 640
16.04.2014 | 20:00
 MaastRicht
	 Theater	aan	het	Vrijthof
	 www.theateraanhetvrijthof.nl
 +31 433 505 555
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www.tRanspaRant.Be/20jaaR www.MatteRhoRnVzw.Be

mATTERHORN 
Muziektheater Transparant, Laika en de Roovers 
verhuizen in 2014 naar Matterhorn, hun nieuwe thuis- 
haven in Borgerhout. In mei 2012 gaf minister Schauvliege  
het officiële startschot voor de renovatie van het pand,  
gelegen in de Rodenbachstraat. De werken gebeuren in 
samenwerking met Kopspel vzw en Kunst Z, verenigingen  
die kansen geven aan nieuwkomers en laaggeschoolden.  
Matterhorn wil een positieve bijdrage leveren aan de  
culturele en economische ontwikkeling van Borgerhout. 

Tijdens het seizoen 2013-2014 wordt Muziektheater 
Transparant 20 jaar. We vieren dit met het publiek,  
de artiesten en de partners die samen met ons een 
stuk van de weg hebben afgelegd. Het feest wordt 
ingezet tijdens de eerste productie van het seizoen, 

de jongerenopera Canti d’Amor. We sluiten ons 
feestjaar af in de Roma op 25 en 26 juni 2014.



40Info

algemene directeur 
Guy Coolen 
info@transparant.be
artistieke leiding 
Guy Coolen & Wouter Van Looy 
wouter@transparant.be 
zakelijke leiding
Jan Dewispelaere 
jan@transparant.be
personeelsadministratie
Caroline Gauquier 
caroline@transparant.be
boekhouding
Martine Werbrouck 
martine@transparant.be
coördinatie communicatie 
Séverine Windels 
severine@transparant.be
ondersteuning communicatie 
Laura D’Halleweyn 
laura@transparant.be 
Eglantine Möller 
eglantine@transparant.be
internationale contacten 
en verkoop 
Riet Jaeken 
riet@transparant.be
educatie
Haryanti Frateur 
haryanti@transparant.be
onthaal 
Marguerite Dufour, Goedele  
De Veuster, Lien Vermeire,  
An Stevens, Raphaëla Boudewijns
info@transparant.be

productieleiding
Annik Laruelle 
annik@transparant.be
productieleiding 
Eglantine Möller 
eglantine@transparant.be
coördinatie planning  
en techniek / toneelmeester
Pat Caers
pat@transparant.be
techniek
Peter Quasters 
peter@transparant.be

ere-voorzitter
Sir Peter Maxwell Davies
algemene Vergadering
Eric Anthonis, Bart Doucet,   
Dirk de Kort, Pablo Fernandez,  
Eddy Frans, Katrien Laporte, 
Olivier Onghena, Katia Segers,  
Jan Thomaes
raad van bestuur
Bart Doucet – voorzitter
Jan Thomaes – ondervoorzitter
Pablo Fernandez, Eddy Frans,  
Katrien Laporte, Olivier Onghena
freelance medewerkers
Charlotte Boeyden, Pieter Jan 
Buelens, Lieven Callens,  
Bart Celis, Viviane Coubergs, 
Janneke Donkersloot,  
Diederik Decock, Koen Mortier, 
Pieter Nys, Herman Sorgeloos,  
Ben Terweduwe, Jaap Toet

Lid worden van Transparant kan 
door storting van € 25 voor gewone 
leden of € 120 voor steunende leden 
op rekeningnummer BE 5230 8032 
8203 met vermelding ‘Lidgeld 2013-
2014’. Als lid wordt u uitgenodigd 
op avant-premières, als steunend 
lid op premières.  
 
Muziektheater Transparant wordt 
ondersteund door de Vlaamse 
Overheid en geniet de steun van 
Oskar D Creative Services.
 
Muziektheater Transparant is lid van OKO, 
ITI, IETM. Muziektheater Transparant is 
een vereniging zonder winstoogmerk.

v.u. Guy Coolen, Leopoldplaats 10 bus 1, 
b-2000 Antwerpen, t +32 (0)3 2251702,  
f + 32(0)3 2261652, info@transparant.be, 
BTW Transparant: BE 0417 551 049, 
www.transparant.be 
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