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“‘Harriet’ is gelaagd muziektheater over de ontsnapte slavin en vrijheidsstrijdster Harriet 

Tubman. Sopraan Claron McFadden is magistraal in de titelrol. … Tegelijkertijd bewees de 

voorstelling dat ‘moeilijke’ eigentijdse muziek wel degelijk een breed publiek kan aanspreken, 

mits die muziek zich niet voltrekt in een vacuüm van abstractie. De zaal zat stampvol en 

‘Harriet’ werd ovationeel onthaald. … Het glorieuze middelpunt vormde sopraan Claron 

McFadden in de titelrol. Moeiteloos schakelde ze tussen rauwe spreektaal, wanneer ze 

Harriets historische woorden sprak, en ijzingwekkende vocalises. ‘Harriet’ is allesbehalve een 

hagiografie, maar dankzij McFaddens intense en geloofwaardige performance groeide de 

hoofdpersoon wel uit tot een aangrijpend zinnebeeld van peilloos onrecht. … Zo overtuigde 

‘Harriet’ als een gestileerd en gelaagd kunstwerk, dat de toeschouwer ontluisterd, 

beschaamd zelfs achterliet.” NRC.nl ***** - 4 oktober 2018 

 

“Alle lof voor Claron McFadden voor haar vertolking van Tubman. Haar spel is fysiek 

ingetogen, haast statisch, maar toch ademt iedere blik en ieder gebaar een zekere 

strijdbaarheid en energie. De gesproken passages produceert McFadden met een donker 

stemgeluid en met een Southern ‘drawl’ die haar karakter tot leven brengen. Ook de 

uitdagende compositie van Paredes tackelt McFadden met ogenschijnlijk gemak. Moeiteloos 

schakelt ze tussen vocale acrobatiek met haar kopstem en de muzikale citaten uit de 

ingetogen spirituals die Paredes in haar compositie verwerkte.” Theaterkrant Nederland - 4 

oktober 2018 

 

“Het werk telt maar drie musici, een violist, een gitarist en een percussionist, maar bevat ook 

een elektronische component: vanuit de wanden van de zaal klinken surrealistische echo's, 

verdubbelingen en andere muzikale schijngestalten. Dat alles maakt Harriet tot een technisch 

complex stuk, dat alleen daardoor al bewondering afdwingt. … Paredes’ muziek is knap 

gemaakt, rijk aan details en bevat naast subtiele ijle weefsels ook stekeliger geluiden en in 

het vierde bedrijf zelfs martiale ritmes. … Wat de voorstelling overeind houdt zijn de 

verrassend vindingrijke en scherp getimede projecties, vrijwel steeds in puur zwart-wit met 

een enkel rood accent, waarin Matreyek documentair materiaal als oude gravures 

confronteert met knap gemaakte animaties, van concreet tot abstract, die op sommige 

momenten precies congrueren met de acties van de beide zangeressen.” De Volkskrant 

Nederland **** - 4 oktober 2018 

 

“Hilda Paredes haalt uit dit gezelschap alles wat erin zit, alle denkbare klankkleuren weet zij 

uit de combinaties van instrumenten en stemmen te halen. … het was alles bijeengenomen 

wel genoeg voor een diepgravende theaterbelevenis. De dragende rol van de Amerikaans-

Nederlandse sopraan Claron Mc Fadden, die zich helemaal vereenzelvigde met Harriet 

Tubman, was voor het hele gebeuren cruciaal. In alle opzichten is haar rol bijna onmenselijk 

zwaar en, zoals zij in een interview vóór de voorstelling ook zelf zei, de zwaarste rol die zij 

ooit heeft moeten instuderen. Zij spant haar stembanden van glashoge tonen als uit de tijden 

van Gundula Janowitz tot een bijna grommende laagte en blijft toch altijd helder en 

verstaanbaar. Wat een sensatie! Dat de hele cast een bezieling uitstraalde die het hele 

publiek meezoog: ik zal niet zeggen dat het allemaal McFaddens verdienste is geweest, maar 

voor een groot deel wel, dat kan niet anders. Chapeau!” Werkgroep Caraïbische Letteren - 8 

oktober 2018 


