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In 2014 viert Muziektheater Transparant zijn twintigste verjaardag.   
Wij kijken terug op onze eerste twintig jaar van creëren, herwerken 
van het oude repertoire en streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit. 
Ook het ondersteunen van jong talent is een blijvende pijler in onze 
werking. Dat die twintig jaar hun vruchten hebben afgeworpen mag 
blijken uit het bijzonder mooie programma dat wij u in het seizoen 
2014-2015 kunnen voorstellen. We brengen meesterwerken uit het 
repertoire (waaronder Arthur en Winterreise), naast drie nieuwe 
werken: een familievoorstelling van componist Wim Henderickx en 
regisseur Wouter Van Looy, een eerste muziektheaterstuk van Liesa 
Van der Aa en de eerste opera van Annelies Van Parys.
 
Al onze artiesten in residentie komen dit seizoen aan bod. Het doet  
ons plezier dat onze partners ons dit jaar opnieuw programmeren. 
Naast onze samenwerking met grote huizen als deSingel, Concert-
gebouw Brugge en de Opera Vlaanderen, zijn we eveneens te gast 
bij de Zomer van Antwerpen en het festival Opera XXI. Ook in 
het buitenland wordt de samenwerking met onze partners als 
Operadagen Rotterdam en het Grand Théâtre de Luxembourg 
bestendigd. Daarnaast gaan we een lange-termijnsamenwerking  
aan met het Athénée Théâtre Louis Jouvet in Parijs. Onze jongeren-
opera Canti d’Amor II opent er het seizoen. 
Als kers op de taart nemen wij dit jaar onze intrek in de Matterhorn, 
onze nieuwe stek, waar we naast kantoren eveneens repetitieruimtes 
hebben en waar we u de komende jaren kunnen verwelkomen op 
debatten en toonmomenten. De foto’s in deze brochure gunnen  
u alvast een kijkje op de nieuwe werkplek.
 
We hopen dat u even enthousiast bent over ons volgend seizoen 
als wijzelf. Ons team en onze artiesten staan klaar om u een paar 
onvergetelijke avonden te bezorgen.

Guy	Coolen
Algemeen Directeur Muziektheater Transparant 
  

In	2014,	Muziektheater	Transparant	is	celebrating	its	twentieth	
anniversary.	We	can	look	back	on	our	first	twenty	years	of	creation,	
reinventing	the	old	repertoire,	aiming	for	quality	and	supporting	young	
talent,	which	has	always	been	a	cornerstone	of	our	organisation.	
Thanks	to	these	past	twenty	years	of	hard	work,	we	are	able	to	offer		
an	exceptional	programme	in	the	2014-2015	season.	Besides	several		
masterpieces	of	the	repertoire	including	Arthur	and	Winterreise,	we	are	
proud	to	present	three	new	creations:	a	family	production	by	composer	
Wim	Henderickx	and	director	Wouter	Van	Looy,	Liesa	Van	der	Aa's		
first	work	for	the	music	theatre	and	Annelies	Van	Parys'	first	opera.	

All	our	artists	in	residence	are	represented	in	2014-2015	and	we	are	
happy	to	announce	that	all	our	partners	have	agreed	to	continue	their	
collaboration	with	Muziektheater	Transparant.	We	will	be	working	
together	with	big	venues	like	deSingel,	Concertgebouw	Brugge	and	
Opera	Vlaanderen	and	are	invited	by	Zomer	van	Antwerpen	and	the	
festival	Opera	XXI.	
Our	partners	abroad	like	Rotterdam	Opera	Days	and	the	Grand		
Théâtre	de	Luxembourg	have	also	consolidated	their	commitment		
with	Muziektheater	Transparant.	In	addition,	we	have	signed	up	for		
a	long-term	collaboration	with	the	Athénée	Théâtre	Louis	Jouvet		
in	Paris.	Our	youth	opera	Canti d'Amor II	will	inaugurate	their	season.	
Finally,	we	are	very	happy	to	be	moving	into	our	new	home	at	
Matterhorn.	Besides	a	brand	new	office,	we	will	have	our	own	in-house	
rehearsal	halls,	which	gives	us	the	opportunity	to	welcome	you	at		
debates	and	performances.	The	photos	in	this	brochure	offer	a	sneak		
peek	inside	the	new	workplace.	
 
We	hope	that	you	are	as	thrilled	about	our	new	season	as	we	are.	
Our	team	and	our	artists	are	ready	to	make	your	evenings	with	
Muziektheater	Transparant	an	unforgettable	experience.	

Guy	Coolen
General Manager Muziektheater Transparant

Twintig jaar verwondering Twenty years of wonder
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Het	gesprek	met	
de	werkelijkheid

Waarom–daarom

‘Hier ist kein warum.’ Auschwitz-overlever 
Primo Levi beschrijft hoe hij een ijspegel van 
het raam wilde afbreken om zijn dorst te les-
sen. Een kampbewaker trok het ding uit zijn 
handen. ‘Waarom?’ vroeg de Italiaanse Jood. 
‘Hier is geen waarom,’ luidde het antwoord. 
De anekdote illustreert perfect het morele 
vacuüm waarin de nazi-terreur het menselijke 
wel en wee herschapen had. Waar geen 
waarom is, overleeft geen enkele betekenis. 
Waar geen waarom is, verdwijnt het gesprek, 
en daarmee ook de mogelijkheid om tot een 
oordeel te komen. Slachtoffer én dader zitten 
samen opgesloten in een verpletterende 
stilte die het leven morsdood zwijgt. De filo- 
sofe Hannah Arendt beschrijft net die stilte, 
die het innerlijke gesprek met het zelf en met 
de anderen doet verstommen, als de ware 
terreur van elk totalitair regime. Niet de 
menselijke wetten slechten de grens tussen 
leven en dood, en het menselijke oordeel al 
evenmin. Wel de anonieme stroom van de 
geschiedenis zelf. Elke individuele morele 
verantwoordelijkheid is dan overbodig   
– de mens dus ook. 

In -there is no why here- gaan componist 
Andrea Molino en regisseur Wouter Van Looy 

op zoek naar de betekenis van morele 
verantwoordelijkheid in een geglobaliseerde 
wereld. Ze zoomen in op situaties waarbij 
het innerlijke gesprek met het zelf en met  
de anderen, zoals ze in onze gedachten  
over goed en kwaad hun rol opeisen, is ver-
stomd. Welk beeld verwoordt het failliet  
van die tweespraak beter dan een muur?  
In Palestina, Noord-Ierland en Mexico 
vlakken zogenaamde vredesmuren de stem 
van de ander uit. Ook hier heerst de 
beklemming van een betekenisloze stilte. 
Livebeelden vanuit de schaduw van deze 
muren sturen mee de voorstelling aan. 
-there is no why here- kiest geen partij 
tussen strijdende waarheden, toont geen 
helder omlijnde definities van goed en kwaad.
Toch tekent zich uit deze kakofonie aan 
werkelijkheid – complex en veelstemmig – 
glashelder de noodzaak af om tot 
persoonlijke morele keuzes te komen. 

Liesa Van der Aa verklankt in WOTH (Weighing
of the Heart) de hartenkreet van een jonge 
generatie die naar moreel houvast zoekt in 
een permanent oerwoud aan meningen en 
een eindeloos teveel aan mogelijkheden. 
Niet de stilte, niet de afwezigheid van een 
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gesprek, bemoeilijkt hier de zoektocht. Wel 
de overweldigende ruis van een wereld die te 
groot is geworden om wat goed is voor het 
zelf te verzoenen met wat goed is voor de 
mens en de aarde. Wat is een goed leven? 
Hoeveel weegt ons hart nog op het einde van 
de rit? Die vragen lijken onmogelijk te beant-
woorden in een wereld waarin alles gewikt  
en gewogen wordt op de balans van winst  
en verlies. Een eeuwenoud Egyptisch ritueel 
– het wegen van het hart – levert het canvas 
waarop Van der Aa haar vragen schildert. 

In beide voorstellingen schuilt een onder- 
huids verlangen naar engagement: de wil om 
het gesprek met de werkelijkheid gaande te 
houden, om positie in te nemen en een steen 
te verleggen in de stroom. Niet de steen, 
maar wel de stroom – als een blinde, niets 
ontziende kracht – lijkt vandaag echter de 
dominante metafoor voor de werkelijkheid. 
We surfen op de golven van een wild kapita-
lisme als het meezit; verzuipen reddeloos 
in een gezichtsloze financiële crisis als het 
tegenzit. Wie wil tornen aan de wetten van 
dit regime, krijgt al snel het verwijt de wetten 
van de natuur zelf te willen tarten. Ook in 
het persoonlijke leven worden we, aldus 
evolutiebiologen zoals Richard Dawkins, 
geregeerd door wetten die het menselijke 
oordeel overstijgen. Niet wijzelf bepalen 
onze levenskeuzes, maar een anoniem leger 
van genen dat zijn eigen koers vaart – zonder 
recht van antwoord.

In De koningin zonder land lijken de perso-
nages alle controle over hun leven verloren  
te hebben. Een muur van water raast over het 
land. Zomaar een storm, een blind lot waar 
niemand schuld aan heeft? Of een ecologi-
sche ramp? De koning en de koningin slaan 
op de vlucht en laten een lam geslagen 
landschap achter. Hun dochter, die net 
daarna het levenslicht ziet, is voor altijd 
thuisloos. Op hoge stelten teent ze door 
haar nieuwe wereld. Zolang ze de grond 
niet aanraakt, blijft de herinnering aan haar 
verloren thuis intact: een land van lucht 

en dromen, een land van eigenlijk alleen 
nog maar woorden. Schrijver Paul Verrept, 
regisseur Wouter Van Looy en componist 
Wim Henderickx brengen een ode aan het 
menselijke vermogen om uiteindelijk altijd 
opnieuw voet aan wal te zetten, nieuwe 
betekenissen te scheppen en aan een nieuw 
gesprek met de werkelijkheid te beginnen. 

Ook in Arthur is het eens zo bloeiende 
landschap in dode woestenij herschapen. 
En ook daar heerst de stilte, de klank van 
alles wat voorgoed aan flarden is geschoten. 
Honderd jaar na WO I tonen schrijver Peter 
Verhelst en regisseur Paul Koek ons wat 
er overblijft na het geraas van een grote 
oorlog: een lege scène die de hele wereld 
lijkt te omvatten. Een blinde Afrikaanse 
vrouw en een Belgische verpleegster  
dwalen over het podium met alleen maar 
vragen op hun lippen. De muziek van  
Purcell geeft geen antwoorden. Ook daar  
is geen waarom.

Private View, de eerste opera van huis-
componiste Annelies Van Parys, put inspi-
ratie uit Alfred Hitchcocks iconische Rear 
Window. De voorstelling neemt ons mee 
in de Hitchcockiaanse nachtmerrie van 
een voyeur en confronteert de kijker met 
de waanzin van de blik. Wie kijkt, schept 
afstand, objectiveert, herleidt de ander 
tot niets meer dan de betekenis die de blik 
eraan toekent. Maar wat hij ziet ontsnapt 
tegelijk ook aan de almacht van de blik.  
Iets in de blik kijkt altijd terug naar ons 
en zet ons op het spoor van het unheimliche 
– een beweging waar ook de toeschouwer  
in de zaal, voyeur van dienst, zich niet aan 
kan onttrekken. Private View houdt ons
tevens een spiegel voor: ons computer-
scherm is een eigentijds ‘rear window’ in  
een algemene cultuur van voyeurisme, 
waarin steeds vaker – of juist verrassend 
weinig? – de roep om privacy weerklinkt. 
Wat brengt de allesziende blik ons:  
vrijheid, het begin van een gesprek,  
of het einde ervan? 

‘Hier	ist	kein	warum’.	The	Auschwitz	survivor	
Primo	Levi	describes	how	he	broke	off	an	
icicle	from	the	window	to	quench	his	thirst	
and	a	camp	guard	snatched	it	out	of	his	
hands.	‘Why?’	asked	the	Italian	Jew.	‘There		
is	no	why	here’	was	the	reply.This	anecdote	
perfectly	illustrates	the	moral	vacuum	in	
which	the	Nazi	terror	reshaped	the	ups	and	
downs	of	human	life.	Where	there	is	no	why,	
no	meaning	at	all	can	survive.	Where	there	is	
no	why,	dialogue	disappears	and	with	it	the	
possibility	of	making	a	judgement.	Victim	
and	perpetrator	are	locked	together	in	a	
crushing	silence	that	kills	life	stone	dead.	
Philosopher	Hannah	Arendt	describes	this	
very	silence	that	stifles	the	inner	dialogue	
with	the	self	and	with	others	as	the	real	terror	
of	every	totalitarian	regime.	Not	human	
laws,	nor	human	judgement	break	down	the	
boundary	between	life	and	death.	Rather,		
it	is	the	anonymous	flow	of	history	itself.	
All	individual	moral	responsibility	is	
therefore	unnecessary	–	as	is	man.	

In	-there is no why here-,	the	composer	Andrea
Molino	and	director	Wouter	Van	Looy	go	in	
search	of	the	meaning	of	moral	responsibility	
in	a	globalised	world.	They	zoom	in	on	

situations	that	silence	the	inner	dialogue	
with	the	self	and	with	others,	and	the	role	
they	claim	in	our	ideas	about	good	and	evil.	
What	image	better	expresses	the	failure	of	
this	dialogue	than	a	wall?	In	Palestine,	
Northern	Ireland	and	Mexico,	so-called	
peace	walls	obliterate	the	voice	of	the	Other.	
Here	too	we	see	the	constraint	of	a	meaning-
less	silence.	Live	images	from	the	shadows		
of	these	walls	partly	direct	the	performance.	
-there is no why here-	does	not	take	sides	
between	warring	truths	nor	shows	clear-cut	
definitions	of	good	and	evil.	Nevertheless,	
what	clearly	emerges	from	this	cacophony	of	
reality	–	which	is	complex	and	many-voiced	–	
is	our	need	to	make	personal	moral	choices.	

In	WOTH (Weighing of the Heart),	Liesa	Van	
der	Aa	expresses	the	heartfelt	cry	of	a	young	
generation	seeking	moral	guidance	in	a	
perpetual	jungle	of	opinions	and	an	endless	
excess	of	possibilities.	Here,	it	is	not	the	
silence	or	the	absence	of	discussion	that	
complicates	the	search,	but	the	overwhelm-
ing	noise	of	a	world	that	has	become	too	big	
to	reconcile	what	is	good	for	the	self	and	
what	is	good	for	man	and	the	earth.	What	is	
a	good	life?	How	much	does	our	heart	still	

The	dialogue		
with	reality

Why–because



8 9

weigh	at	our	journey’s	end?	These	questions	
seem	impossible	to	answer	in	a	world	in	which	
everything	is	weighed	up	according	to	the	
balance	of	profit	and	loss.	An	ancient	
Egyptian	ritual	–	the	weighing	of	the	heart	–	
provides	the	canvas	on	which	Van	der	Aa	
paints	her	questions.	

In	both	performances	there	is	a	glimmer	of	
an	underlying	desire	to	engage:	the	will	to	
keep	the	dialogue	with	reality	going,	to	take	
up	a	position	and	to	move	a	stone	in	the	river.	
However,	it	seems	that	it	is	not	the	stone	but	
the	river	–	a	blind,	relentless	power	–	that	is	
the	dominant	metaphor	for	reality	today.	

We	surf	the	waves	of	a	wild	capitalism	if	we	
are	lucky,	or	hopelessly	drown	in	a	faceless	
financial	crisis	if	we	are	not.	Anyone	who	
attempts	to	change	the	laws	of	this	regime		
is	quickly	criticised	for	wanting	to	defy	the	
laws	of	nature	itself.	Even	in	our	personal	
lives,	according	to	evolutionary	biologists		
like	Richard	Dawkins,	we	are	ruled	by	laws	
that	transcend	human	judgement.	It	is	not	
we	who	determine	our	life	choices	but	an	
anonymous	army	of	genes	that	follow	their	
own	course	–	without	right	of	reply.	

In	The Queen with no land all	the	characters	
appear	to	have	lost	control	of	their	lives.		
A	wall	of	water	sweeps	over	the	land.	Is	this	
just	a	storm,	blind	fate	for	which	no	one	is	
to	blame?	Or	an	ecological	disaster?	The	
king	and	queen	flee	and	leave	a	devastated	
landscape	behind	them.	Their	newborn	
daughter	is	forever	homeless.	She	tiptoes	
through	her	new	world	on	high	stilts.	As	
long	as	she	does	not	touch	the	ground,	the	
memory	of	her	lost	home	will	remain	intact:	
a	land	of	air	and	dreams,	a	country	which	
now	consists	only	of	words.	The	author	Paul	
Verrept,	director	Wouter	Van	Looy	and	
composer	Wim	Henderickx	pay	tribute	to	the	
human	ability	always	to	make	a	fresh	start,	
create	new	meanings	and	start	a	new	dialogue	
with	reality.

In	Arthur	too,	the	once	thriving	landscape	
has	been	transformed	into	a	dead	wasteland.	
Here	too	silence	reigns,	the	sound	of	every-
thing	that	has	been	shot	to	pieces	forever.		
A	hundred	years	after	WWI,	the	writer	Peter	
Verhelst	and	director	Paul	Koek	show	us	
what	remains	after	the	roar	of	a	great	war:		
an	empty	stage	that	seems	to	include	the	
whole	world.	A	blind	African	woman	and		
a	Belgian	nurse	wander	around	the	stage	
with	nothing	but	questions	on	their	lips.		
The	music	of	Purcell	provides	no	answers.	
Here	too	there	is	no	why.	

Private View,	the	first	opera	by	our	resident	
composer	Annelies	Van	Parys,	is	inspired	
by	Alfred	Hitchcock’s	iconic	Rear Window.	
This	work	takes	us	into	the	Hitchcockian	
nightmare	of	a	voyeur	and	confronts	the	
spectator	with	the	madness	of	the	gaze.	
Anyone	who	looks	creates	distance,	
objectifies	and	reduces	the	other	to	nothing	
more	than	the	meaning	the	gaze	attaches	
to	it.	But	what	he	sees	also	escapes	the	
omnipotence	of	the	gaze.	Something	in	the	
gaze	always	looks	back	at	us	and	takes	us	in	
the	direction	of	the	uncanny	–	a	movement	
which	the	spectator,	now	a	voyeur,	cannot	
escape.	Private View	also	holds	up	a	mirror	
to	us:	our	computer	screen	is	a	modern	
‘rear	window’	in	a	general	culture	of	
voyeurism	in	which	the	call	for	privacy	is	
heard	increasingly	–	or	perhaps	surprisingly	
little?	What	does	the	all-seeing	eye	bring	us:	
freedom,	the	beginning	of	a	dialogue,		
or	indeed	the	end	of	it?
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Een verwoestende storm raast door het koninkrijk, 
een muur van water jaagt de koning en de koningin 
uit hun kasteel. Verder nog: uit hun land. Hun 
dochter is nergens thuis, zet in het nieuwe nie-
mandsland geen voet op de grond. Zelfs geen teen. 
Wanneer haar ouders sterven, kroont ze zich tot 
koningin van een land dat niet bestaat: een land 
van alleen maar woorden. ‘Ik ben een levende her-
innering, een overblijfsel, een laatste exemplaar.’ 
Regisseur Wouter Van Looy werkt na Porselein en 
Het meisje de jongen de rivier opnieuw samen met 
schrijver Paul Verrept. De koningin zonder land is 
een verrassend eigentijds sprookje over liefde en 
verlies. Schuilen in een verbeeld verleden? Of toch 
maar landen op vreemde grond? Het dilemma van 
de jonge koningin is herkenbaar voor elke thuisloze. 
Huiscomponist Wim Henderickx vertaalt haar 
heimwee naar een zinderende partituur.

A	devastating	storm	is	tearing	through	
the	realm,	a	wall	of	water	forces	the	
king	and	queen	out	of	their	castle.	
And	what’s	more,	out	of	their	country.	
Their	daughter	does	not	feel	at	home	
anywhere,	and	in	this	new	no	man’s	
land	she	does	not	set	a	foot	on	the	
ground.	Not	even	a	toe.	When	her	
parents	die,	she	crowns	herself	queen	
of	a	country	that	does	not	exist:	a	
country	only	of	words.	‘I	am	a	living	
memory,	a	remnant,	a	last	specimen.’	
Following	Porcelain	and	The girl 
the boy the river,	the	director	Wouter	
Van	Looy	is	once	again	collaborating	
with	the	writer	Paul	Verrept.	
The	Queen with no land	is	a	surprising	
contemporary	fairytale	about	love		
and	loss.	To	hide	in	an	imagined	past?		
Or	set	foot	on	alien	soil	after	all?		
Any	homeless	person	will	recognise	
the	young	queen’s	dilemma.	The	
resident	composer	Wim	Henderickx	
translates	her	homesickness	into	a	
blistering	score.

Compositie	&	muzikale	leiding Wim Henderickx Tekst Paul Verrept 
Concept	&	regie Wouter Van Looy Decor Freija Van Esbroeck Video Freija Van Esbroeck
en Paul Delissen Geluidsontwerp Bart Celis Elektronica	Jorrit Tamminga 
Videotechniek	&	lichtontwerp Peter Quasters Zangers Silbersee [ex vocaallab]
Reut Rivka (De koningin zonder land), Natasha Young (Marja), Els Mondelaers (koningin moeder),  
Frank Wörner (koning) Acteur Mensah Adams Percussie	BL!NDMAN [drums] Ruben Cooman /
Tom De Cock / Christiaan Saris Vertelstem Marie Vinck Videofiguratie Luiza Garbuzian

Een productie van Muziektheater Transparant in coproductie met Zomer van Antwerpen,  
Concertgebouw Brugge, Operadagen Rotterdam, Parktheater Eindhoven,  
Acht Brücken | Musik für Köln, Silbersee [ex vocaallab]. 
Première – 05/08/2014 – Zomer van Antwerpen 

Elke zomer nodigt Transparant een groep jonge 
zangers en muzikanten uit voor een onvergetelijke 
operatrip. Op korte tijd boksen ze samen een 
operaproductie in elkaar. De jongeren bepalen zelf 
de richting: hun energie en creativiteit is de motor 
van het productieproces. Dat levert niet alleen 
telkens weer een verbluffend resultaat op, maar 
vooral ook onvergetelijke herinneringen en voor 
sommigen zelfs de opstap naar een professionele 
carrière. Canti d’Amor II formuleert een antwoord
op het geslaagde Canti d’Amor I en vertrekt op-
nieuw vanuit enkele van Monteverdi’s allermooiste 
madrigalen. Monteverdi’s muziek barst van de 
dramatische spankracht. Zijn madrigalen zitten 
bovendien zo dicht op de huid van de bezongen 
personages dat ze zich bijna vanzelf tot opera  
laten omsmeden. Regisseur Wouter Van Looy leidt, 
samen met dirigent Nicolas Achten, de jeugdige 
creatiedrift in goede banen.

Every	summer,	Transparant	invites	a	
group	of	young	singers	and	musicians	
to	go	on	an	unforgettable	opera	trip.	
They	merge	a	whole	opera	production	
in	no	time.	These	young	people	deter-
mine	the	direction	themselves:	their	
energy	and	creativity	are	what	drives	
the	production	process.	This	always	
yields	not	only	a	staggering	result,	but	
also	unforgettable	memories,	and	for	
some	of	them	it	is	a	stepping	stone	to	a	
professional	career.	Canti d’Amor II	is	
a	reply	to	the	successful	Canti d’Amor 
I and	is	once	again	founded	on	several	
of	Monteverdi’s	loveliest	madrigals.	
Monteverdi’s	music	is	bursting	with	
dramatic	tension.	What	is	more,	his	
madrigals	lie	so	close	to	the	characters	
portrayed	that	they	almost	naturally	
allow	themselves	to	be	forged	into	
an	opera.	The	director	Wouter	Van	
Looy,	together	with	conductor	Nicolas	
Achten,	guides	the	youthful	creative	
urge	in	the	right	direction.

Muzikale	leiding	Nicolas Achten Regie	Wouter Van Looy
Spelcoaching	Tjyying Liu Orkestcoach	Lucas Guimaraes Peres

Zangcoach	Deborah York Kostuums	Johanna Trudzinski 

Een productie van Muziektheater Transparant en deSingel Internationale Kunstcampus.
Première – 30/08/2014 – deSingel

De koningin zonder land Canti d’Amor II
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WOTH
Eigenzinnig zoekt muzikante Liesa Van der Aa  
zich met WOTH (Weighing of the Heart) een weg 
doorheen de morele chaos van onze veelstemmige 
wereld. Oordelen suizen door het virtuele lucht-
ruim, maar de stem die ooit de grens tussen 
goed en kwaad dicteerde, zwijgt voorgoed. Liesa 
verwoordt de zoektocht van een generatie naar 
antwoorden en structuren tegen een achterwand 
van voortdurende overdaad. Wat is goed leven? 
Inspiratie voor deze eerste eigen creatie vond zij 
in een oud Egyptisch ritueel van een ontroerende 
eenvoud. Na de dood wordt eenieders hart afge-
wogen tegen de veer van de waarheid: te zwaar, 
te licht of in evenwicht? Het Egyptische Boek der 
Doden vormt de visuele achtergrond voor een over-
donderende muziekperformance. Liesa’s hoekige 
muziek balanceert tussen fragiliteit en bombast, 
het individu en de massa: een stem, een viool,  
acht muzikanten, een 42-koppig koor. Video en 
animatie zijn van de hand van Frederik Jassogne  
en Guy Cassiers. 

With	WOTH (Weighing of the Heart),	
the	highly	individual	musician	Liesa	
Van	der	Aa	is	seeking	a	way	through	
the	moral	chaos	of	our	polyphonous	
world.	Judgements	whizz	through	
the	virtual	air,	but	the	voice	that	once	
dictated	the	boundary	between	good	
and	evil	has	fallen	forever	silent.	
Liesa	expresses	a	generation’s	search	
for	answers	and	structures	against	a	
backdrop	of	constant	excess.	What	is	
a	good	life?	She	found	the	inspiration	
for	this	first	creation	of	her	own	in	an	
ancient	Egyptian	ritual	that	has	a	
moving	simplicity.	After	death,	each	
individual’s	heart	is	put	in	the	balance	
opposite	the	feather	of	truth:	too	
heavy,	too	light,	or	in	equilibrium?	
The	Egyptian	Book	of	the	Dead	
provides	the	visual	background	for	an	
overwhelming	musical	performance.	
Liesa’s	angular	music	balances	be-
tween	fragility	and	bombast,	the	
individual	and	the	masses:	one	voice,	
one	violin,	eight	musicians,	a	42-voice	
chorus.	Video	and	animated	film	by	
Frederik	Jassogne	and	Guy	Cassiers.

Concept	&	compositie	Liesa Van der Aa Tekst	Liesa Van der Aa en Katrin Lohmann 
Vormgeving	&	video	Liesa Van der Aa, Frederik Jassogne, Guy Cassiers en Anja Perisic 
Arrangementen	Liesa Van der Aa, Diederik De Cock, Katrin Lohmann, Jon Birdsong, 
Lambert Colson, Hannes D’Hoine, Ephraïm Cielen, Sjoerd Bruil, Nathan Wouters, Boris Wilsdorf, 
Peter Spaepen (koorarrangementen) Uitvoering	Liesa Van der Aa (viool en stem), Diederik 
De Cock (elektronica), Katrin Lohmann (klarinet, orgel), Hannes D’Hoine (contrabas), Ephraïm 
Cielen (percussie), Sjoerd Bruil (gitaar), Jon Birdsong (luit, trompet, conch schelp), Lambert 
Colson (luit), Arne Leurentop (viool) en Nathan Wouters (contrabas) Kostuums	Anja Perisic

Een productie van Louisa’s Daughter vzw in coproductie met deSingel Internationale Kunstcampus,  
Muziektheater Transparant, Toneelhuis en Handelsbeurs. 
In samenwerking met Flagey, Cultuurcentrum Hasselt en Kaaitheater – Met steun van de Vlaamse Overheid.
Première – 04/12/2014 – deSingel 

Annelies Van Parys, huiscomponiste bij Muziek-
theater Transparant, schrijft Private View, haar 
eerste heuse opera voor het festival Opera XXI.  
Met de suspense van een thriller, de spankracht 
van een whodunit en een dosis humor weeft ze een 
fijnzinnig web met verwijzingen naar Hitchcocks 
beeldtaal. Ze zet hiermee, na haar compositie voor 
Collegium Vocale Gent voor de succesproductie 
Ruhe en het indrukwekkende Een Oresteia, haar 
artistieke parcours in het muziektheater verder. 
Dit keer werkt ze samen met de Schotse dichteres 
Jen Hadfield, winnares van de T.S. Eliot Prize, en de 
Ierse regisseur Tom Creed. Het Nederlandse 33 ⅓ 
Collective tekent voor het video- en decorontwerp. 
De toeschouwer wordt meegezogen in de blik van 
een voyeur die schaamteloos in de levens van 
anderen binnen-dringt. Private View confronteert 
ons met de dubbelzinnigheid van kijken en bekeken 
worden – een vraag die vandaag nog relevanter lijkt 
dan toen: Big Brother is watching you, meer dan ooit.

Annelies	Van	Parys,	one	of	the	
resident	composers	at	Muziektheater	
Transparant,	is	writes	Private View,	
her	first	proper	opera,	for	the	Opera	
XXI	festival.	With	the	suspense	of		
a	thriller,	the	tension	of	a	whodunit	
and	a	good	dose	of	humour,	she	weaves	
a	subtle	web	with	references	to	
Hitchcock’s	visual	idiom.	Following	
her	composition	for	the	successful	
production	Ruhe,	performed	by	
Collegium	Vocale	Gent,	and	the	
impressive	Een Oresteia,	she	is	
continuing	her	artistic	course	in	
musical	theatre.	This	time	she	is	
collaborating	with	the	Scottish	poet	
Jen	Hadfield,	winner	of	the	T.S.	Eliot	
Prize,	and	the	Irish	director	Tom	
Creed.	The	Dutch	33	⅓	Collective		
is	responsible	for	the	video	and	set	
design.	The	audience	is	drawn	in	
and	shares	the	view	of	a	voyeur	who	
shamelessly	penetrates	into	other	
peoples’	lives.	Private View	confronts	
us	with	the	ambiguity	of	watching	
and	being	watched	–	an	issue	that	
seems	more	relevant	today	than	in	
the	past:	Big	Brother	is	watching	you,	
more	than	ever.

Private View

Compositie	Annelies Van Parys Libretto	Jen Hadfield
Muzikale	leiding	Etienne Siebens Regie	&	dramaturgie	Tom Creed

Decor	&	video	Collective 33 1/3 Uitvoerders	Asko | Schönberg Ensemble &
Neue Vocalsolisten Stuttgart   

Een productie van Muziektheater Transparant in coproductie met Operadagen Rotterdam, 
Opera Vlaanderen, Deutsche Oper Berlin, Asko|Schönberg,  

National Opera Bergen en Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.  
Première – 13/05/2015 – Opera Vlaanderen Antwerpen
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Drie muren: in Palestina, Noord-Ierland en Mexico. 
Drie keer een scherm tussen het Zelf en een on-
zichtbaar gemaakte Ander. Even abstract als de 
anonieme vijanden die met drones geliquideerd 
worden. Even intiem als de pijnlijke ontmoeting 
met de Ander binnen in onszelf. In -there is no 
why here- ontrafelt componist Andrea Molino het 
problematische karakter van de begrippen ‘goed’ 
en ‘kwaad’ in onze geglobaliseerde wereld vandaag. 
De mensheid heeft geen paus, alleen een hopeloos 
verknoopt koor van stemmen. Giorgio Van Straten 
schreef het libretto, Wouter Van Looy neemt de 
regie in handen. Reporters leveren livebeelden 
vanuit de schaduw van zogenaamde vredesmuren 
waar Molino’s symfonische partituur naadloos op 
inhaakt. De bijzondere stemmen van David Moss 
en Cristina Zavalloni geven ziel aan een zoektocht 
die zonder antwoorden blijft – maar verre van 
vrijblijvend is. 

Three	walls,	in	Palestine,	Northern	
Ireland	and	Mexico.	Three	screens	
between	the	self	and	the	Other,	who	
is	thereby	made	invisible.	Just	as	
abstract	as	the	anonymous	enemies	
who	are	eliminated	using	drones.	Just	
as	intimate	as	the	painful	encounter	
with	the	Other	inside	ourselves.	In	
-there is no why here-,	the	composer	
Andrea	Molino	unravels	the	problem-	
atic	nature	of	the	concepts	of	‘good’	
and	‘evil’	in	today’s	globalised	world.	
Mankind	does	not	have	a	pope,	only	a	
hopelessly	entangled	chorus	of	voices.	
Giorgio	Van	Straten	wrote	the	libretto,	
Wouter	Van	Looy	directs.	Reporters	
send	in	live	pictures	from	the	shadows	
of	the	so-called	peace	walls,	which	
Molino’s	symphonic	score	seamlessly	
incorporates.	The	exceptional	voices	
of	David	Moss	and	Cristina	Zavalloni	
add	soul	to	a	quest	that	remains	with-
out	answers,	but	which	is	by	no	means	
free	of	obligation.

Compositie	&	concept	Andrea Molino Libretto	Giorgio Van Straten
Muzikale	leiding	Andrea Molino Regie	Wouter Van Looy Decor	Ief Spincemaille 
Video	Kurt D’Haeseleer Licht	Daniele Naldi Kostuums	Johanna Trudzinski
Muzikale	uitvoering	Brussels Philharmonic | BL!NDMAN [sax] en [drums]
Zang	David Moss, Cristina Zavalloni, Aline Goffin, Annelinde Bruijs, Sander De Winne

Een productie van Muziektheater Transparant en Teatro Comunale di Bologna in coproductie met  
deSingel, Brussels Philharmonic en Operadagen Rotterdam en in samenwerking met Institute for  
Living Voice en GRAME, Centre National de Création Musicale, Lyon. 
Première – 22/05/2015 – deSingel Antwerpen

-there is no why here-
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Dirk Roofthooft vertolkt de gedachten van een man 
die doet wat hij moet doen, doet wat hij altijd ge-
daan heeft: in naam van de watermaatschappij 
de kraan toedraaien bij wanbetalers. Tot het fout 
loopt. Het is heet die zomer. Enkele uren na zijn 
noodlottige bezoek legt een gezin zich op de sporen 
van de TGV. Dirk Roofthooft spint betekenis uit  
de stiltes in Marguerite Duras' huiveringwekkende 
kortverhaal Le coupeur d’eau uit 1987, gebaseerd 
op waargebeurde feiten. Had de man een keuze? 
En waarom zwijgen alle anderen? Roofthooft staat 
als een eenzame frontman voor de micro. Waar zijn 
taal tekort schiet, komen componist Diederik De 
Cock en BL!NDMAN-saxofonist Piet Rebel in beeld. 
Zij doen geluid stil spreken. Of juist loeiend luid 
zwijgen. Een knarsende soundtrack als weerwoord 
op een gestamelde apologie. 

De waterafsluiter
Dirk	Roofthooft	voices	the	thoughts	
of	a	man	who	does	what	he	has	to,	
what	he	has	always	done:	turning	off	
the	water	supply	to	defaulters	in	the	
name	of	the	water	company.	Until	
things	go	wrong.	It’s	hot	that	summer.	
Just	a	few	hours	after	his	fateful	visit,	
a	family	lies	down	on	the	tracks	of	
the	high-speed	train.	Dirk	Roofthooft	
weaves	meaning	out	of	the	silences	in	
Marguerite	Duras’	horrifying	1987	
short	story	Le coupeur d’eau,	which	
was	based	on	fact.	Did	the	man	have	
any	choice?	And	why	did	all	the	
others	stay	silent?	Roofthooft	stands	
at	the	micro	as	a	lonely	frontman.	
When	his	words	are	inadequate,	the	
composer	Diederik	De	Cock	and	the	
Bl!ndman	saxophonist	Piet	Rebel	
enter	the	picture.	They	make	sound	
speak	in	silence.	Or	say	nothing	at	
blaring	volume.	A	grating	soundtrack	
in	response	to	a	faltering	apology.

Tekst	Marguerite Duras | Dirk Roofthooft Regie	Dirk Roofthooft en Diederik De Cock
Spel	Dirk Roofthooft Muziek	Diederik De Cock in samenwerking met Piet Rebel
Geluidsdecor	Diederik De Cock Gitaar	&	drum	Diederik De Cock 
Saxofoon	Piet Rebel Songteksten	Dirk Roofthooft Video	Dirk Roofthooft

Een productie van Muziektheater Transparant in coproductie met deSingel en  
Les Théâtres de la Ville de Luxembourg.
Première – 13/03/2013

Voor het baldadige theatercollectief FC Bergman is 
geen uitdaging te ver gezocht. Samen met compo-
niste Liesa Van der Aa richtten ze hun pijlen op het 
epische dierdicht Van den vos Reynaerde. Van 
de middeleeuwen naar nu: een indrukwekkende 
lynchiaanse thriller tussen film en theater in, met 
livemuziek gebracht door het Berlijnse solisten-
ensemble Kaleidoskop. Twee werelden: die van de 
vos, een wrede seriemoordenaar, en die van de 
wolf, een rechtschapen huisvader. Aan de ene kant 
een donker bos waar de waanzin van het kwaad 
regeert, aan de andere kant een strak omlijnd 
speelvlak met een marmeren zwembad. Er drijft 
een lijk in het water – zo blijkt al snel. Van den vos 
brengt brutaal totaaltheater waarin de waan van  
de beschaving genadeloos ontmaskerd wordt. 

Van den vos
No	challenge	is	too	far-fetched	for	
the	boisterous	theatre	collective	FC	
Bergman.	Together	with	the	composer	
Liesa	Van	der	Aa,	they	are	turning	
their	attention	to	the	epic	animal	
poem	Van den vos Reynaerde.	
From	the	Middle	Ages	to	the	present:	
an	impressive	Lynch-style	thriller	
somewhere	between	film	and	theatre,	
with	live	music	performed	by	the	
Berlin	soloist’s	ensemble	Kaleidoskop.	
Two	worlds:	that	of	the	fox,	a	brutal	
serial	killer,	and	that	of	the	wolf,	an	
upright	family	man.	On	the	one	side	
is	a	dark	wood	where	the	madness	
of	evil	reigns,	on	the	other	a	rigidly	
delineated	acting	area	with	a	marble	
swimming	pool.	It	soon	becomes	
apparent	that	there	is	a	body	floating	
in	the	water.	Van den vos is	tough	all-
round	theatre	in	which	the	illusion	of	
civilisation	is	mercilessly	unmasked.

Compositie	Liesa Van der Aa, Daniella Strasfogel, Michael Rauter Tekst	Josse De Pauw 
Concept	&	regie	FC Bergman Spel	Viviane De Muynck, Dirk Roofthooft, Stef Aerts,

Joé Agemans, Bart Hollanders, Thomas Verstraeten en 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. Met de steun van de Europese Commissie. 
Met dank aan AMADEA, VRANCKX, FLOOR GRES, GAVRA, Agfa-Gevaert N.V.

Van	den	vos	werd	geselecteerd	voor	het	Theaterfestival (zie speellijst).
Première – 05/12/2013 
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Zoals wit een mengsel is van alle kleuren, bestaat 
stilte uit alles wat er niet meer is. Honderd jaar na
het uitbreken van WOI, gunnen schrijver Peter 
Verhelst en regisseur Paul Koek ons een blik op het 
slagveld na de strijd. Als nog slechts het zoemen 
van een vlieg te horen is en de eerste planten zich 
aarzelend weer laten zien. Twee vrouwen en twee 
kinderen dwalen door een landschap dat onherken-
baar veranderd is. De ene vrouw zoekt haar man,  
de andere zoekt haar land zoals ze het ooit kende. 
De kinderen doen wat kinderen soms doen: 
soldaatje spelen, fantaseren over moed en helden-
dom, de roes van een overwinning. Henry Purcells 
politiek geladen semi-opera Arthur leverde de 
inspiratie voor een intens memorandum. De gevoels- 
wereld van Purcells muziek, aangevuld met die van 
enkele tijdgenoten, opent de poort naar dat wat na 
honderd jaar nog altijd onzegbaar blijft. 

Just as white results from the combi-
nation of every colour of light, silence 
consists of everything that is no longer 
there.	A	hundred	years	after	the	out-
break	of	WWI,	the	writer	Peter	
Verhelst	and	director	Paul	Koek	allow	
us	a	look	at	the	battlefield	after	the	
onslaught.	When	all	that	can	be	heard	
is	the	buzzing	of	a	fly,	and	when	the	
first	plants	hesitatingly	start	to	show	
themselves	again.	Two	women	and	
two	children	are	wandering	through	
a	landscape	that	has	changed	beyond	
recognition.	One	of	the	women	is	
looking	for	her	husband,	the	other	
is	looking	for	the	country	she	once	
knew.	The	children	do	what	children	
sometimes	do:	playing	soldiers,	fanta-	
sising	about	courage	and	heroism,	
the	flush	of	victory.	Henry	Purcell’s	
politically-charged	semi-opera	King 
Arthur	provided	the	inspiration	for	
an	intense	commemoration.	The	
emotional	atmosphere	of	Purcell’s	
music,	supplemented	by	that	of	several	
contemporaries,	opens	the	door	to	
something	which	even	after	a	hundred	
years	remains	inexpressible.

Arthur

Compositie	Henry Purcell Tekst	Peter Verhelst Muzikale	leiding	George Petrou
Regie	Paul Koek Kostuums	Dorothee Curio	Licht	&	vormgeving	Peter Quasters	
Dramaturgie	Paul Slangen Koorleider	Daniel Reuss Solisten	Elizabeth Cragg, 
Claron McFadden, Jason Darnell, Konstantin Wolff Spel	Yonina Spijker, Tyeppe Troost, 
Batuhan Eryigit Ensemble	B’Rock Koor	Cappella Amsterdam

Een productie van Muziektheater Transparant en de Veenfabriek in coproductie met B’Rock, Operadagen 
Rotterdam, de Munt / la Monnaie, Festival van Vlaanderen en Flagey. Met de steun van Stichting Ammodo. 
Première – 19/03/2014 

Opera Buffa
Opera Buffa is een eigentijdse adaptatie van Mozarts
Don Giovanni door Laika en Muziektheater Trans-
parant. De eigenzinnige enscenering bejubelt de 
kracht van het subtiele verlangen. Verrassende 
gerechten zorgen voor de prikkelende spanning 
tussen begeerte en overgave. De muzikale bewer- 
king voor harp, orgel en synthesizer laat de helder-
heid van Don Giovanni spetteren. Opera Buffa geeft 
het geraffineerde spel van verleiden en verleid 
worden terug de ereplaats die het verdient: die  
van verheven kunst. Dit theatrale muzikaal-culinaire 
project laat geen enkel zintuig onberoerd.

Opera Buffa	is	a	modern	adaptation	of	
Mozart’s	Don Giovanni by	Laika	and	
Muziektheater	Transparant.	The	head-	
strong	staging	celebrates	the	power		
of	subtle	desires.	Unexpected	dishes	
create	a	provocative	tension	between	
desire	and	surrender.	The	musical	
adaptation	for	harp,	organ	and	
synthesizer	allows	the	vividness	of	
Don	Giovanni	to	shine	through.	
Opera Buffa	restores	the	refined	game	
of	temptation	and	being	tempted	to	
the	central	role	it	deserves:	that	of	
superior	art.	This	theatrical,	musical	
and	culinary	project	is	a	delight	to		
all	the	senses.	

Compositie Jan Van Outryve (naar W.A. Mozart) Concept	&	regie	Jo Roets en 
Peter De Bie Scenografie	Peter De Bie Kostuums	Manuela Lauwers

Dramaturgie	Caroline Fransens Spel	&	zang	Laura Gils, Laurie Janssens, 
Astrid Stockman, Benny Keupens, Koen Janssen, Jokke Martens Viool	Wietse Beels

Elektrische	gitaar	Pieter Van Buyten Hammondorgel	Niels Verheest 

Een coproductie 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.
Première – 17/02/2013
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Listen to the silence
Stel: je houdt van muziek, maar je kan geen enkel 
melodietje onthouden. Stel: je vader is een uitvinder. 
Stel: je naam is John en eigenlijk hou je het meest 
van al van het geluid van de stilte. Listen to the
silence nodigt je uit in het avontuurlijke universum 
van de Amerikaanse avant-garde-componist John 
Cage. Tikkende metronomen, een piano, een volière. 
Stuiterende pingpongballen, ruisende radio’s en 
dan nog de wereld zelf. In deze interactieve voor-
stelling ontdek je al doende hoe uit geluiden soms 
opeens muziek ontstaat – en hoe het toeval ons 
daar soms een handje bij helpt. Listen to the silence
sleepte verschillende internationale onderscheid-
ingen in de wacht. Ook dit seizoen zet de voor-
stelling haar poëtische verkenning van de ruimte 
tussen stilte en muziek verder.

Imagine:	you	like	music,	but	you	can	
never	remember	a	tune.	Imagine:	your	
father	is	an	inventor.	Imagine:	your	
name	is	John	and	in	fact	what	you	
like	above	all	is	the	sound	of	silence.	
Listen to the silence	is	an	invitation	
to	enter	the	adventurous	world	of	the	
American	avant-garde	composer	John	
Cage.	Ticking	metronomes,	a	piano,	
an	aviary.	Bouncing	ping-pong	balls,	
hissing	radios	and	then	the	whole	
world	itself.	In	this	interactive	perfor-
mance	you	will	actively	discover	how	
music	can	sometimes	suddenly	arise	
out	of	sounds	–	and	how	chance	
sometimes	lends	a	helping	hand.	
Listen to the silence	has	won	several	
international	awards.	This	production	
will	continue	its	poetic	exploration	of	
the	space	between	silence	and	music	
this	season.

Regie	&	decor	Wouter Van Looy Video	Letizia Renzini 
Spel	Tjyying Liu Piano	Jeroen Malaise

Een productie van Zonzo Compagnie in coproductie met BigBang Festival, 
Muziektheater Transparant, De Werf, Rataplan en MusikTriennale (Keulen).
Première – 14/10/2011

‘In droeve tijden als deze moet iemand ons aan het 
lachen brengen.’ Onder dat motto haalde Josse de 
Pauw Michel de Ghelderodes eenakter Escurial van 
onder het stof, een bitter schertsende aanklacht 
tegen de macht – zo verveeld, cynisch en onverschil- 
lig dat de liefde er wel onder moet leiden. Honden 
blaffen, klokken luiden. De koning zit moederziel 
alleen op zijn monumentale troon, de vingers in de 
oren. De koningin ligt op sterven, vergiftigd door 
haar eigen echtgenoot. De nar, haar minnaar, voelt 
zijn hart oprekken van verdriet. De koning en de nar 
besluiten tot een rollenspel: betekenissen geraken 
op drift, de lach krijgt een macabere ondertoon. 
Escorial is boven alles een ode aan de ernst van 
het spel. De stemmen van het Collegium Vocale 
Gent halen de onderbuik van de Ghelderodes tekst 
open met muziek van Orlando di Lasso en nieuwe 
composities van George Alexander van Dam.

Escorial
‘In	such	sad	times	as	these,	someone	
has	to	make	us	laugh.’	It	was	under	
this	motto	that	Josse	De	Pauw	dusted	
off	Michel	de	Ghelderode’s	one-act	
play	Escurial,	a	bitter,	jesting	indict-
ment	of	power	–	so	irritated,	cynical	
and	indifferent	that	love	can	but		
suffer	from	it.	Dogs	bark,	bells	ring.	
The	king	is	all	alone	on	his	monumen-	
tal	throne,	his	fingers	in	his	ears.	
The	queen	is	on	her	deathbed,	
poisoned	by	her	own	husband.	The	
fool,	her	lover,	feels	his	heart	being	
pulled	apart	by	grief.	The	king	and	the	
fool	decide	to	do	some	role-playing:	
meanings	run	adrift	and	the	laughter	
takes	on	a	macabre	undertone.	
Escorial	is	above	all	an	ode	to	the	
seriousness	of	play.	The	voices	of	
Collegium	Vocale	Gent	open	up	
the	deeper	feelings	in	Ghelderode’s	
play	with	music	by	Orlando	di	Lasso	
and	new	compositions	by	George	
Alexander	van	Dam.

Compositie	Orlando di Lasso Nieuwe	compositie	George Alexander van Dam 
Concept	&	regie	Josse De Pauw Tekst	Michel de Ghelderode 

Bewerking	&	vertaling	Josse De Pauw Decor	&	licht	Herman Sorgeloos 
Kostuums	Greta Goiris Spel	Josse De Pauw (de koning), Dirk Roofthooft (de nar), 

Louis van der Waal (de monnik) & Nordine Benchorf (de beul) Zang	Collegium Vocale Gent

Een productie van Muziektheater Transparant in coproductie met deSingel, Collegium Vocale Gent, 
KlaraFestival, Zeeland Nazomerfestival en Opéra de Lille.  

Première – 14/05/2013
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Winterreise: voetstappen in de krakende sneeuw, 
dwaallicht van het verlangen. Muziektheater Trans- 
parant bracht enkele uitzonderlijke talenten samen 
om de kille zwerftocht van Schuberts melancho-
lische minnaar naar de scène te vertalen. Michaël 
Borremans, schilder van de vervreemding, ontwierp 
het decor. Een lange, sneeuwwitte tafel verbeeldt 
de tred van de eenzame zwerver. Kil maanlicht en 
flakkerende kaarsen: onder de winterkoude brandt 
het hart. Johan Simons nam de regie op zich. 
Componist Mark Andre schreef enkele nieuwe inter- 
mezzo’s die als een hedendaagse winterwind door 
de kieren en gaten van Schuberts relaas razen. 
Helemaal in het centrum van dit alles staan twee 
bijzondere muzikanten: bariton Georg Nigl geeft 
de romantische zwerver een existentieel gezicht, 
pianoforte-speler Andreas Staier weeft het land-
schap eromheen.

Winterreise:	footsteps	in	the	crunch-
ing	snow,	the	will-o’-the-wisp	of	
desire.	Muziektheater	Transparant	
has	brought	together	several	excep-
tional	talents	to	transpose	the	chill	
wanderings	of	Schubert’s	melancholy	
lover	to	the	stage.	Michaël	Borremans,	
the	painter	of	alienation,	designed	
the	set.	A	long,	snow-white	table	
represents	the	tread	of	the	solitary	
wanderer.	Cool	moonlight	and	flicker-	
ing	candles:	beneath	the	cold	of	
winter,	the	heart	is	ablaze.	Johan	
Simons	is	the	director.	The	composer	
Mark	Andre	wrote	several	new	inter-
mezzos	that	tear	through	the	cracks	
and	openings	in	Schubert’s	tale	like		
a	contemporary	winter	wind.	At	the	
very	heart	of	all	this	we	find	two	
exceptional	musicians:	the	baritone	
Georg	Nigl	gives	the	romantic	
wanderer	an	existential	face,	while	
the	pianist	Andreas	Staier	weaves	the	
landscape	that	surrounds	him.

Compositie	Franz Schubert (Winterreise, D 911) Nieuwe	compositie Mark Andre 
(AZ pour ensemble) Regie	Johan Simons Medewerking	regie Marcelo Buscaino
Decor	Michaël Borremans Licht	Dennis Diels Dramaturgie	Jan Vandenhouwe
Bariton	Georg Nigl Pianist	Andreas Staier Ensemble	Ensemble intercontemporain 

Een productie van Muziektheater Transparant en Ensemble intercontemporain  
in coproductie met KlaraFestival, Bozar, Cité de la musique en Ruhrtriennale. 
Première – 07/02/2014

Winterreise
Zangeres Claron McFadden vertelt in de bar van  
het Hôtel Paradis het verhaal van de bijbelse Lilith, 
volgens sommige Joodse legendes de eerste vrouw 
van Adam. Beiden werden uit dezelfde klei gescha-
pen. Gelijk. Maar Adam verlangde dienstbaarheid 
en de eigengereide Lilith verliet het paradijs. 
McFadden laat in deze nachtclub-achtige one-
woman-show Lilith heen en weer bewegen tussen
haar onafhankelijkheidsdrift en de liefde voor haar 
oude minnaar. Adam, vertolkt door de ondertussen 
overleden topacteur Jeroen Willems, schreeuwt 
vanop het witte doek zijn verlangen naar de verlei- 
delijke Lilith uit. Geen Eva die haar kan doen vergeten. 
En toch blijven Lilith en Adam eenzaam achter. 
Een zijn én gelijkwaardig zijn, lijkt onmogelijk.  
Livespel en film gaan in deze voorstelling een 
speelse interactie aan. De muziek laveert tussen 
jazz en klassiek, hedendaags en pop.

In	the	bar	of	Hotel	Paradis,	the	singer	
Claron	McFadden	tells	the	story	of	the	
biblical	figure	Lilith	who,	according	
to	some	Jewish	legends,	was	Adam’s	
first	wife.	They	were	both	moulded	
from	the	same	clay.	Equals.	But	
Adam	desired	subservience	and	the	
headstrong	Lilith	left	paradise.		
In	this	one-woman	show,	in	a	night-
club	style	and	setting,	McFadden	
shows	Lilith	moving	back	and	forth	
between	her	urge	for	independence	
and	her	feelings	for	her	ex-lover.	From	
the	silver	screen,	Adam,	played	by	the	
first-class	actor	Jeroen	Willems,	now	
deceased,	screams	out	his	desire	for	
the	seductive	Lilith.	No	Eve	who	could	
make	him	forget	her.	And	yet	both	
Lilith	and	Adam	remain	in	solitude.	
It	appears	impossible	both	to	be	and	
to	be	equal.	Live	acting	and	film	enter	
into	playful	interaction.	The	music	
tacks	between	jazz	and	classical,	
contemporary	and	pop.

Compositie,	piano	&	spel	Dimitar Bodurov Libretto	Carola Luther
Concept,	artistieke	leiding,	zang	&	spel	Claron McFadden 
Film	&	regie	Frans Weisz Spel	&	zang	in	film	Jeroen Willems 

Decor	&	lichtontwerp	Tom Schenk
 

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

Met de steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Première – 02/06/2012

Lilith
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Het	kunstenhuis	als
		verticale	tuin

Wouter Van Looy interviewt Guy Coolen
over 20 jaar Muziektheater Transparant 

  Mijn grootouders hebben indirect een grote rol gespeeld  
  in die beslissing. Toen ik negen was, namen ze me mee naar  
  de opera in Antwerpen en het jeugdtheater in de Bourla. 
Toen al voelde ik: hier wil ik zijn. Het was een wereld die ik bewon- 
derde. De geur die in die gebouwen hangt is nog altijd dezelfde. Het 
zorgt voor een merkwaardige flashback, telkens als ik er binnenkom. 
Mijn grootvader was reclameschilder, ook die wereld fascineerde me. 
Ik herinner me dat hij in een aftands theater schilderde waar je met 
een ouderwets paneel lichtstanden kon maken. Werelden creëren 
in een theater, ik vond het fantastisch. Later richtte ik mijn eigen 
toneelkring op en schreef mijn eigen theaterteksten. Ons tuinhuis 
werd omgedoopt tot een theaterzaal. Later is vooral mijn professor 
theater Luk Van Den Dries van belang geweest. Hij nam me vaak mee 
naar voorstellingen van Toneelgroep Hollandia of naar Ivo van Hove. 
Hij introduceerde me in die wereld. Muziek leerde ik kennen door te 
luisteren, we hadden een buurvrouw die violiste was bij deFilharmonie. 
Haar kelder stond vol grammofoonplaten die ik stiekem meenam en 
grijs draaide. Wagner, vooral Wagner. Mozart ook, en veel Russische 
muziek. Van Beethoven en Brahms was ik minder fan. 

  Mijn eerste ambitie was lesgeven of gaan werken in iets  
  met kunst, theater of literatuur. Daar werd in die tijd  
een schrikwekkend beeld over opgehangen. Kiezen voor kunst 
betekende geen job en rondhangen in een decadente wereld. 
Toch wilde ik er voor gaan en tegelijk heb ik altijd geweten dat ik 
onafhankelijk wou zijn en liever niet wou werken voor iemand anders. 
Mijn eigen baas zijn. Ik heb me vanaf mijn studententijd erg verdiept 
in het werk van Hugo Claus en heb hem steeds bewonderd om zijn 

Wat deed je kiezen voor 
een leven in de kunstwereld? 

Waar lag je ambitie?
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onafhankelijkheid. ‘Ni dieu, ni maître’ was zijn motto;  
daar heb ik veel van geleerd.

Tegelijk wou ik veel kunnen reizen. Ik wou altijd weg, ergens naartoe. 
Wie me kent weet dat het er met de jaren niet beter op geworden is. 
Weg uit de te kleine wereld. Reizen en internationaal werken is eerder 
een passie dan een ambitie. Het lijkt een contradictie, maar tegelijk is 
nostalgie een grote drijfveer. Het willen vasthouden van de dingen, ze 
archiveren in bijvoorbeeld knipselboeken. 

  Aanvankelijk probeerde ik allerlei wegen uit om in de kunst- 
  wereld binnen te geraken, maar ik wist ook dat het moeilijk 
  zou zijn omdat ik geen kunstopleiding had. Ik figureerde in 
  de opera, solliciteerde er ook, maar zonder succes. De keuze 
voor Transparant was puur toevallig. Ik begon in een turbulente 
periode te werken als gewetensbezwaarde voor het bedrijf dat 
toen nog Kameropera Transparant heette. Toen kwam er plots 
een vierjarige subsidie en moest er een nieuwe directeur worden 
aangesteld. Ik solliciteerde en kreeg de job. Mijn opdracht was om 
een nieuwe wending te geven en daaruit ontstond Muziektheater 
Transparant, nu twintig jaar geleden. Onze eerste jaarsubsidie  
in 1994 was 25.000 euro, nu is dat meer dan 1 miljoen euro per jaar.

  Het eerste wat ik deed was op reis gaan om contacten  
  te leggen. Zo ontmoette ik in Dublin James Conway,  
  de directeur van Opera Theatre Company, waar we jaren 
  mee hebben samengewerkt. De eerste coproductieplannen 
waren een feit. Flavio werd gecreëerd, dirigent Etienne Siebens werd
geëngageerd, we belden componist Wim Henderickx en zo ontstond 
de eerste artistieke kern. Door deze kwaliteitsinjectie ging het niveau 
enorm omhoog. Meteen konden we ook op tournee in het buiten- 
land. Ook de samenwerking met de Britse componist Sir Peter Maxwell 
Davies (nu hofcomponist bij de Britse Queen) is belangrijk geweest.  
Hij werd onze huiscomponist en erevoorzitter. Door onze eerste 
productie in 1994 met werk van hem, Eight Songs for a Mad King,
telden we plots ook op artistiek vlak mee. Een tweede markeer-
punt was Triumph of Spirit over Matter, de eerste opera van 
Wim Henderickx, in regie van Johan Simons. Het werd de eerste 
coproductie met de Munt en een lange samenwerking met dat huis, 
onder impuls van de toenmalige directeur Bernard Foccroulle.  
Hij heeft ons ook vaak geholpen, net als Jerry Aerts van deSingel,  
die altijd in onze projecten heeft geloofd. 
In 2001 kregen we financieel totaal andere middelen en werden we 
op slag een tamelijk belangrijk muziektheaterhuis. Sindsdien is er een 
redelijke standvastigheid en worden we aanzien als een van de grotere 
spelers in het Vlaamse kunstenlandschap. Stap voor stap groeide 
ook de erkenning, mede door de samenwerkingsverbanden met grote 
huizen en festivals en ook door mijn aanstelling als artistiek leider bij 

Waarom koos je uiteindelijk  
voor een kleinschalige  
structuur als Transparant?

Wat waren de markeerpunten 
in je artistieke beleid  
bij Transparant?

Operadagen Rotterdam sinds 2008. 
We hebben het onszelf niet altijd gemakkelijk gemaakt. We hadden 
met grotere namen kunnen werken zoals Marthaler of Kentridge,  
maar hebben gekozen voor meer jonge en lokale mensen omdat we 
daar een belangrijkere rol hadden. Het blijft daardoor ook steeds 
zoeken en vechten, het landschap verandert voortdurend en een 
stabiel netwerk opbouwen is daardoor niet evident.

NIEuWE GENERATIE

  Je hoort iedereen voortdurend zeggen dat muziektheater 
  de vorm voor de toekomst is en daar ben ik het helemaal 
  mee eens. De term muziektheater is vertroebeld, maar als 
je wat rond kijkt zie je meteen dat bijna alle producties muziektheater-
producties geworden zijn en verwant zijn aan zaken waar wij artistiek 
al lang een lans voor breken. Het uitgommen van vakjes is meer en 
meer nodig. Huizen als LOD en Transparant hebben op dit vlak veel 
gedaan voor het genre – zonder dogmatisch te zijn. Wat nu ook aan 
belang wint is het aanvaarden van gelijkwaardigheid. Gelijkwaardig-
heid van disciplines, maar ook van genres. Dat is een belangrijke 
boodschap, ook voor zangers. Er is behoefte aan zangers met een 
open geest die niet inboeten aan kwaliteit en techniek en bereid zijn 
het metier volledig te leren. Die zijn er te weinig. Als performer sterk 
staan, vocale veelzijdigheid en een sterke techniek … daar komt het 
op aan. De zangers die er op dit moment uitspringen hebben precies 
dat. Mensen als Claron McFadden, Barbara Hannigan of Georg Nigl. 

  Ze blijven wel vragen naar een gesprek, dus we voelen ons 
  alleszins nuttig. Jammer genoeg zijn conservatoria vaak  
  logge instituten die moeilijk te bewegen zijn. We zullen 
daarom op zoek moeten naar kleinere structuren die flexibeler kunnen 
inspelen op het artistieke en meer impact hebben op het landschap.
 

PuBLIEK

Het publiek is ontzettend veranderd de voorbije 20 jaar. De reeds 
genoemde Eight Songs for a Mad King was een revelatie. Boehs! en 
Bravo's! door elkaar. Toen we het een paar jaar later hernamen, was  
de perceptie totaal anders. Het publiek is ontzettend geëvolueerd. 
Het is jammer dat we vaak publiek verliezen in de cultuurcentra. 
Dat heeft niets te maken met het publiek maar door het beleid dat 
er gevoerd wordt in die centra. Daar waar we echt een engagement 
kunnen aangaan zitten de zalen vol, op andere plekken is het een 
onbegonnen gevecht. Steun van organisatoren op langere termijn 
is van levensbelang voor een productiehuis als het onze. Onze 
samenwerking met deSingel of Concertgebouw Brugge bewijst dat. 

Waarom moeten jonge mensen  
voor muziektheater kiezen? 

Zijn de opleidingen gewapend  
om die uitdaging aan te gaan? 
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POLITIEK

  Nederland likt nu zijn wonden en probeert te herstellen wat 
  kan. Er is op een bijzonder negatieve toon met cultuur om- 
  gegaan, die beschamend is voor een land met zo’n rijke  
  traditie. Ik denk dat we in Vlaanderen gezien hebben dat  
  dit niet de juiste manier is. Dat er verschuivingen komen  
  in keuzes is alleen te verantwoorden mits een gefundeerde 
  visie. Ik hoop dan ook dat Vlaanderen niet zo snel met de  
  botte bijl door zijn verleden zal gaan en meer respect heeft  
  voor zijn belangrijke internationale ambassadeurs.

  Als artistieke stem heb ik de mogelijkheid om in heel wat  
  bestuursorganen mee te mogen praten; zo ook in de denk- 
  tank over Europa als lid van het Europees Cultureel  
  Parlement. Het besef dat je niet veel macht hebt is groot, 
maar het samen nadenken en mensen ontmoeten van allerlei achter-
gronden verbreedt je denken en trekt je ook uit de niche waarin je 
noodgedwongen vaak zit te werken. Het grotere plaatje is sowieso 
iets wat me altijd heeft geboeid en vandaar ook dat in de voorbije 
20 jaar de keuzes voor producties ook meer maatschappelijk 
geëngageerd zijn geworden. Met producties als Een totale Entführung  
en RUHE hebben we op dat vlak heel wat teweeg gebracht. Het waren 
hoogstaande voorstellingen met een duidelijk geëngageerde inhoud 
die een groot publiek aanspraken. Het is een lijn die we zeker moeten 
blijven volgen. 

DE VERTICALE TuIN

  Het streven is om van Transparant een huis te maken met  
  vele niveaus – de grondlaag, met de nodige humus,  
  het ontwikkelen van jong talent, het voorzichtig koesteren  
  en in de duisternis laten groeien – stilaan naar de bovenste  
verdiepingen met takken ver uit de open ramen – armen de wereld in 
en daar weer zuurstof naar binnen – een perfecte wisselwerking dus 
tussen een grote familie en veel bezoekers die ons verrijken met hun 
kijk op de wereld.

De verhouding tot politiek is voor 
jou altijd belangrijk geweest.  
Hoe kijk je tegen de verschui- 
vende machtsverhoudingen aan?
Vrees je bijvoorbeeld voor een 
Nederlands scenario, waar  
tabula rasa werd gemaakt en 
venijnig werd uitgehaald naar  
de culturele sector?  

Vind je het belangrijk om als  
artistiek leider te participeren  
in de politieke besluitvorming? 

Wat zijn jouw idealen? Wat zou  
je graag verwezenlijken met 
Muziektheater Transparant?
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Artiesten	in	residentie

Wim Henderickx 

Wim Henderickx (°1962) is sinds 1996 huis-
componist bij Muziektheater Transparant. 
Voor Transparant componeert hij zijn eerste 
opera Triumph of Spirit over Matter (2000) 
en de jongerenopera Achilleus (2003). 
Void (Sunyata) (2007) kent een succesvolle 
internationale tournee en in 2011 schrijft 
en dirigeert hij de compositie voor Medea. 
Tussen 2004 en 2010 werkt Wim Henderickx 
aan zijn Tantric Cycle, een zevendelige 
compositiereeks met de oosterse filosofie  
als inspiratiebron. In 2011 creëert het 
Nationaal Orkest van België zijn SYMPHONY  
nr. 1 en wordt de cd Disappearing in Light 
met het HERMES-ensemble uitgebracht  
door Harmonia Mundi. Wim Henderickx' 
nieuwe compositie voor Transparant  
De koningin zonder land, gaat in augustus 
2014 in première. 

www.wimhenderickx.com

Annelies Van Parys 

Annelies Van Parys (°1975) studeert 
compositie aan het Koninklijk Conser- 
vatorium Gent bij Luc Brewaeys. Ze is 
laureate van het Tactus Internationaal 
Compositieseminarie voor orkest en wordt 
gekozen tot ere-ambassadeur 2011 van  
het Koninklijk Conservatorium Gent. In 2011 
wordt haar ook het prestigieuze laureaat-
schap van de Koninklijke Vlaamse Academie 
van België toegekend. Sinds 2007 is ze in 
residentie bij Muziektheater Transparant, 
waar ze componeert voor de producties 
RUHE (2007), An Index of Memories (2010), 
Een Oresteia (2011) en Pelléas et Mélisande 
(2012) In 2015 maakt ze bij Transparant 
haar eerste opera: Private View.

www.anneliesvanparys.com

Liesa Van der Aa
 
Liesa Van der Aa (°1986) studeert in 2008 af 
in de richting Kleinkunst aan Studio Herman 
Teirlinck met een solo muziekproject, 
gebaseerd op de combinatie van stem en 
viool. In 2009 staat ze solo op het podium 
tijdens de literaire tournee Saint Amour, 
treedt ze op met haar band Louisa’s Daughter 
en speelt ze mee bij verschillende groepen. 
Haar muziekcomposities vinden ook hun 
weg naar het theater en de film. Met Liesa 
Van der Aa als componiste in residentie 
kiest Muziektheater Transparant voor 
een eigenzinnige artieste die vanuit haar 
veelzijdig parcours als violiste, actrice en 
performer de grenzen van muziek, theater 
en beeldtaal wenst te onderzoeken en 
te verleggen. Muziektheater Transparant 
coproduceert in 2014 WOTH, Van der Aa’s 
eerste podiumcreatie. In augustus 2015 zal 
zij de jaarlijkse jongerenopera begeleiden. 

www.liesavanderaa.be

Wouter Van Looy 

Wouter Van Looy (°1966) is een zeer 
actieve speler binnen het internationale 
muziektheater. Zijn werk wordt uitgenodigd 
in onder meer Zürich (Theaterspektakel), 
Mexico (Musica y Escena), Rijsel (Opéra 
de Lille), Lissabon (Centro Cultural de 
Belém), Amsterdam (Holland Festival), 
Bregenzer Festspiele en Teatro Comunale 
di Bologna. Hij is regisseur in residentie 
bij Muziektheater Transparant, waar hij 
eveneens de artistieke leiding deelt met  
Guy Coolen. Daarnaast is Wouter Van Looy 
oprichter van Zonzo Compagnie en organi-
sator van BIG BANG, een muziekfestival voor 
een jong publiek, dat in acht Europese steden 
actief is. Zonzo Compagnie realiseerde be-
kroonde producties als Listen to the silence, 
Wagon en Starend meisje. Hij sleepte onder
meer de YAMA Award (2012), een Klara prijs 
(2013) en een YEAH Award (2013) in de wacht.

www.transparant.be	
www.zonzocompagnie.be
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Josse De Pauw 

Josse De Pauw (°1952) werkt als acteur, 
regisseur en auteur. Na zijn studies aan  
het Koninklijk Conservatorium in Brussel is  
hij in 1976 stichtend lid van de legendarische 
theatergroep Radeis International. 
Als acteur werkt hij mee aan meer dan zestig 
films, waaronder het Oscargenomineerde 
Iedereen Beroemd (2000) van Dominique 
Deruddere. In 2007 maakt hij de theater-
voorstelling Ruhe bij Muziektheater 
Transparant. Volgen nog Babar/Le Fils des 
Etoiles (2008), over de bergen (2009) en 
Een nieuw Requiem (2009). Bij het Toneelhuis 
maakt hij met Guy Cassiers Onder de vulkaan 
(2009) en Duister Hart (2011). Bij LOD 
creëert De Pauw De gehangenen (2011), 
Boot & Berg (2012) en An Old Monk (2012). 
Bij de KVS maakt hij samen met Manu Riche 
de monoloog Raymond, geïnspireerd op de 
figuur van Raymond Goethals (2012).  
In het voorjaar van 2013 maakt hij Escorial 
bij Muziektheater Transparant en in het 
voorjaar van 2014 Huis bij LOD. Naast werk 
voor theater schrijft Josse De Pauw ook fictie, 
observaties, notities en reisverslagen.  
Zijn teksten zijn verzameld in de boeken  
Werk en Nog. 

Claron Mc Fadden 

De Amerikaanse sopraan Claron McFadden 
(°1961) is zeer gekend voor zowel het barok- 
als het traditioneel en modern repertoire.  
Zij werkt met dirigenten als John Eliot 
Gardiner, Sir Andrew Davis, Neeme Järvi, 
Ton Koopman, Trevor Pinnock, William 
Christie en Frans Brüggen. In de opera is 
Claron McFadden een veelgevraagde 
soliste. Zij zingt op vrijwel alle internationale 
festivals. Claron McFadden geeft concerten 
met onder andere het London Philharmonic,  
BBC, het Nederlands Philharmonisch Orkest, 
het Residentie Orkest, het Nederlands 
Kamerorkest, het Radio Symfonie Orkest, 
het Orchestra of the Age of Enlightenment,  
het Freiburger Barock Orchester en Les Arts 
Florissants. Zij werkt mee aan vele projecten 
waarin verschillende kunstdisciplines elkaar 
treffen, onder meer in diverse projecten bij 
Muziektheater Transparant (onder andere 
over de bergen) en met David Kweksilber’s 
Jazz band. Naast vele radio- en tv- 
producties maakt Claron McFadden ook 
tientallen cd-opnamen met onder meer 
Robert King, William Christie en René 
Jacobs. Claron McFadden kreeg in 2006 de 
Amsterdamprijs voor de Kunsten uitgereikt.

www.claronmcfadden.com
Transparant	boasts	a	two-decade	history	of	inspired	

risk-taking	and	innovation.	The Financial Times						



Triptiek van Waanzin en Eenzaamheid – 1994 Trouble in Tahiti / The Medium – 1997
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Tolomeo – 1998 Triumph of Spirit over Matter – 2000

The lighthouse – 1999



Had I a song – 2001

Snatched by the gods / Broken Strings – 2001 Drift – 2003
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Jakob Lenz – 2004 

Men in Tribulation – 2004 Een Totale Entführung – 2006

Een Totale Entführung – 2006



Ruhe – 2007

Porselein – 2010 L'Orfeo –  2010



over de bergen – 2010

Een nieuw Requiem – 2010

Medea – 2011



Opera Buffa – 2012 Escorial – 2013



Songs of War – 2013

Songs of War – 2013

Van den vos – 2013



Canti d’Amor I – 2013



Winterreise – 2014

Winterreise – 2014 Arthur – 2014

Arthur – 2014
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Matterhorn

Matterhorn wordt gesteund door

Muziektheater	Transparant	verhuist	
naar	de	Matterhorn!

De Matterhorn wordt niet alleen een werk-
plek voor de producties van Muziektheater 
Transparant, maar ook een haven voor jonge 
makers. In het voorjaar van 2015 starten we 
met een eigen vocaal ensemble.

Daarnaast zullen we een aantal avonden 
organiseren rond onze projecten. De reeks 
gaat van start op 30 oktober 2014 met als 
thema de producties WOTH and -there is no 
why here-. Op 19 maart 2015 staat Private 
View centraal.

Samen met Laika en de Roovers, onze buren 
onder het dak van Matterhorn, organiseren 
we bovendien een festival, Borgerhuis, waar-
van de eerste editie zal plaatsvinden in april.

Laika start met het initiatief Theaterstorm. 
Drie keer per jaar zal gedurende een week 
het hele Matterhorn-gebouw ingenomen 
worden door kinderen van een school in de 
buurt. De klasjes worden intensief begeleid 
door een dansdocent en een theaterdocent. 
Hun inspanningen zullen op het einde van 
die week uitmonden in een voorstelling voor 
ouders en vrienden. Op deze manier wil 
Matterhorn deel uitmaken van de buurt.

In Borgerhuis willen we deze voorstellingen 
hernemen en presenteren aan een breder 
publiek. Borgerhuis vormt een brug naar 
buurt en stad en zo maken we van Matterhorn 
een open huis. 

Tijdens het weekend van 10, 11 en 12 
oktober 2014 wordt onze nieuwe stek 
officieel ingehuldigd.

Muziektheater	Transparant	is	moving		
to	the	Matterhorn!

Our	new	office	will	be	a	workshop	for	the	
productions	of	Muziektheater	Transparant,	
but	also	a	haven	for	young	artists.	Our	own	
vocal	ensemble	will	gather	for	the	first	time	
in	the	spring	of	2015. 

In	addition,	we	present	a	series	of	theme	
nights	based	on	our	projects.	On	30	October	
2014	WOTH and	-there is no why here- are	
presented,	Private View	is	the	theme	on	
19	March	2015.

Together	with	Laika	and	de	Roovers,	our	
co-residents	at	Matterhorn,	we	welcome	you	
at	Borgerhuis,	a	festival.	The	first	edition	is	
planned	in	April.

Laika	presents	Theaterstorm.	Three	times
a	year,	the	children	of	one	of	the	neigh-
bourhood	schools	occupy	the	Matterhorn	
building	for	an	entire	week.	Directed	by	a	
dance	teacher	and	a	theatre	teacher,	they	
create	a	piece.	At	the	end	of	the	week,	they	
will	perform	the	result	of	their	hard	work	
for	their	parents	and	friends.	Through	
these	collaborations	with	our	neighbours,	
Matterhorn	aspires	to	become	part	of	the	
local	community.

Borgerhuis will	host	the	performances	for	
a	broader	audience.	The	project	is	meant	to	
create	a	link	with	the	neighbourhood	and		
the	city	of	Antwerp,	making	Matterhorn		
an	open	house.

The	official	inauguration	of	Matterhorn	will		
take	place	during	the	weekend	of	10,	11	and		
12	October	2014.

– www.matterhornvzw.be –
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Speellijst

De koningin
zonder land
05-06-07-08-09.08.2014 | 20:00
12-13-14-15-16.08.2014 | 20:00
19-20-21-22-23.08.2014 | 20:00	 	
	 ANTWERPEN	Zomer van Antwerpen
 www.zomervanantwerpen.be
 +32 (0)78054050
05.10.2014 | 13:00 & 16:00 
 EINDHOVEN Parktheater Eindhoven
 www.parktheater.nl 
 +31 (0)402111122
29.10.2014 | 14:00 & 17:00
 BRUGGE Concertgebouw Brugge
 www.concertgebouw.be 
 +32 (0)70223302
27.01.2015 | 14:00
28.01.2015 | 10:00 & 14:00
 GENT	Opera Vlaanderen
 www.operaballet.be 
 +32 (0)70220202
08.05.2015 | 14:00
09.05.2015 | 15:00
 KEUlEN Acht Brücken | Musik für Köln
 www.achtbruecken.de 
 +49 (0)2219257160
24.05.2015 | 14:00 & 19:00
 ROTTERDAM Operadagen Rotterdam
 www.operadagenrotterdam.nl 
 +31 (0)104118110

Canti 
d’Amor II
30.08.2014 | 20:00
31.08.2014 | 15:00 & 20:00
 ANTWERPEN deSingel
 www.desingel.be
 +32 (0)32482828
25-26-27.09.2014 | 20:00
28.09.2014 | 16:00
 PARIJS Athénée Théâtre Louis Jouvet
 www.athenee-theatre.com
 +33 (0)153051919
18.10.2014 | 20:15
 DEN	HAAG Nieuwe Kerk
 www.ldt.nl
 +31 (0)708800333

– Nieuwe producties –

WOTH  

04-05-06.12.2014 | 20:00
 ANTWERPEN deSingel
 www.desingel.be
 +32 (0)32482828
24.01.2015 | 20:00
 GENT Handelsbeurs Concertzaal
 www.handelsbeurs.be
 +32 (0)92659165
18.02.2015 | 20:15
 ROTTERDAM Rotterdamse Schouwburg
 www.rotterdamseschouwburg.nl
 +31 (0)104118110
25.02.2015 | 20:30
 BRUSSEl Kaaitheater
 www.kaaitheater.be
 +32 (0)22015959 
10.04.2015 | 20:00 
 HASSElT Cultuurcentrum Hasselt
 www.cchasselt.be
 +32 (0)11229933
15.04.2015 | 20:00
 BRUGGE Concertgebouw Brugge
 www.concertgebouw.be
 +32 (0)70223302

Private 
View
13 & 15.05.2015 | 20:00
 ANTWERPEN Opera Vlaanderen
 Festival Opera XXI    
 www.operaballet.be
 +32 (0)70220202
23.05.2015 | 20:00
 GENT Opera Vlaanderen
 Festival Opera XXI 
 www.operaballet.be
 +32 (0)70220202
29.05.2015 | 20:15
 ROTTERDAM Operadagen Rotterdam
 www.operadagenrotterdam.nl
 +31 (0)104118110

-there is no 
  why here-
22-23.05.2015 | 20:00
 ANTWERPEN deSingel
 Festival Opera XXI 
 www.desingel.be
 +32 (0)32482828
31.05.2015 | 17:00
 ROTTERDAM Operadagen Rotterdam
 www.operadagenrotterdam.nl
 +31 (0)104118110

 

– New productions –

Overview	shows
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De waterafsluiter
 
29.06.2014 | 20:00
 FRIBOURG Festival Belluard
 www.belluard.ch
 +41 263212420
18.10.2015 | 20:00�
	 DENDERMONDE	CC Belgica
 www.ccbelgica.be
 +32 (0)52202626
06-07.02.2015 | 20:00
 lUIK Festival de Liège
 Le Grand Manège 
 www.festivaldeliege.be
 +32 (0)42211000
 

Van den vos
 
26 & 27.06.2014 | 20:00 
 BERlIJN Berliner Festspiele 
 Foreign Affairs
 www.berlinerfestspiele.de
 +49 (0)3025489–0
07-08-09.08.2014 | 20:00
	 ‘S	HERTOGENBOSCH
 Theaterfestival Boulevard
 www.festivalboulevard.nl
 +31 (0)736137671
04-05-06.09.2014 | 20:00
06-07.09.2014 | 15:00
	 ANTWERPEN	deSingel Theaterfestival
 www.desingel.be
 +32 (0)32482828
 

Arthur
12.09.2014 | 20:00
 ANTWERPEN deSingel
 www.desingel.be
 +32 (0)32482828
13.09.2014 | 20:00
 AMSTERDAM Muziekgebouw aan ‘t IJ
 www.muziekgebouw.nl
 +31 (0)207882000

18.09.2014 | 20:00 
 BREMEN Theater Bremen
 concertant
 www.theaterbremen.de
 +49 (0)4213653–333
20.09.2014 | 20:00
 BREDA Chassé Theater
 www.chasse.nl
 +31 (0)765303132
27.09.2014 | 20:00
 BRUGGE Concertgebouw Brugge
 www.concertgebouw.be
 +32 (0)70223302 

Opera Buffa
19-20-21.09.2014 | 19:30
 DIlBEEK Westrand 
 www.westrand.be
 +32 (0)24662030
8-9-10-11.04.2015 | 19:00
 VélIZY-VIllACOUBlAY
 L'Onde – Théâtre et Centre d'Art
 www.londe.fr  
 +33 (0)134580335
15-16-17.04.2015 | 19:00
 HEIST	OP	DEN	BERG CC Zwaneberg
 www.zwaneberg.be
 +32 (0)15250770
21-22-23.04.2015 | 19:30 
 SAINTES Gallia Théâtre
 www.gallia-theatre.net
 +33 (0)546922035 
 

Listen to the silence
22-23.11.2014 | 11:00 
	 MONTRéAl Les Coups de Théâtre
 www.coupsdetheatre.com
 +1 514844–2172

– Hernemingen – 

26-27-28-29-30.11.2014 | 09:45 & 12:45
 OTTAWA National Arts Centre 
 www.nac-cna.ca
 +1 888 9912787
30.01.2015 | 13:00 & 19:00
31.01.2015 | 14:00 & 16:00
01.02.2015 | 14:00 & 16:00
 lONDEN Royal Opera House
 www.roh.org.uk
 +44 (0)2073044000
 

Escorial
14.01.2015 | 20:00
	 CHARlEROI	Palais des Beaux-Arts
 www.pba.be 
 +32 (0)71311212
15-16.01.2015 | 20:00
 lEUVEN 30CC
 www.30cc.be 
 +32 (0)16300900
17.01.2015 | 20:00
 ROESElARE CC De Spil
 www.despil.be 
 +32 (0)51265700
 

Winterreise
19.01.2015 | 20:00
	 ROTTERDAM De Doelen
 www.dedoelen.nl
 +31 (0)102171717
22.01.2015 | 20:15
	 AIX-EN-PROVENCE		
	 Grand Théâtre de Provence
 www.lestheatres.net
 +33 (0)820132013
24.01.2015 | 20:00 
 GRENOBlE Maison de la Culture
	 www.mc2grenoble.fr
 +33 (0)476007979 

Lilith
22.01.2015 | 20:15
	 HEERENVEEN Posthuis Theater
 www.posthuistheater.nl
 +31 (0)513619494
23 & 24.01.2015 | 20:00
 AMSTERDAM Ostade Theater
 www.ostadetheater.nl
 +31 (0)206795096
25.01.2015 | 15:30
	 ’S	HERTOGENBOSCH 
 Muziekcentrum De Toonzaal
 www.detoonzaal.nl 
 +31 736122123
28.01.2015 | 20:00
 BRUSSEl Flagey
 www.flagey.be
 +32 (0)26411020 
29.01.2015 | 20:00
 ANTWERPEN Bourla 
 Antwerpse Kleppers
 +32 (0)32248844
30.01.2015 | 20:00
	 NIJMEGEN	Concertgebouw 
 De Vereeniging
 www.stadsschouwburgendevereeniging.nl
 +31 (0)243221100 
31.01.2015 | 20:30
 HAARlEM	Toneelschuur
 www.toneelschuur.nl
 +31 (0)31235173910
04.02.2015 | 20:15
 ZWOllE Odeon De Spiegel
 www.odeondespiegel.nl
 +31 (0)384288288
05.02.2015 | 20:30
 GRONINGEN Grand Theatre Groningen
 www.grandtheatregroningen.nl
 +31 (0)503140550
06.02.2015 | 20:00
	 ENSCHEDE Muziekcentrum
 www.wilminktheater.nl
 +31 (0)534858500 

– Revivals –
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Kalender	2014 −	06.2014
26	 VAN DEN VOS
 BERlIJN – BERLINER FESTSPIELE – FOREIGN AFFAIRS +49 (0)3025489-0
27	 VAN DEN VOS
 BERlIJN – BERLINER FESTSPIELE – FOREIGN AFFAIRS +49 (0)3025489-0
29	 DE WATERAFSLUITER
 FRIBOURG – FESTIVAL BELLUARD +41 (0)263212420

−	08.2014
05 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
06 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
07 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
07 VAN DEN VOS
 ’S	HERTOGENBOSCH – THEATERFESTIVAL BOULEVARD +31 (0)736137671
08 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
08 VAN DEN VOS
 ’S	HERTOGENBOSCH – THEATERFESTIVAL BOULEVARD +31 (0)736137671
09 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
09 VAN DEN VOS
 ’S	HERTOGENBOSCH – THEATERFESTIVAL BOULEVARD +31 (0)736137671
12 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
13 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
14 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
15 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
16 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
19 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
20 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
21 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
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−	08.2014
22 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
23 DE KONINGIN ZONDER LAND
 ANTWERPEN – ZOMER VAN ANTWERPEN +32 (0)78054050
30 CANTI D’AMOR II
 ANTWERPEN – DESINGEL +32 (0)32482828
31 CANTI D’AMOR II
 ANTWERPEN – DESINGEL +32 (0)32482828

−	09.2014
04 VAN DEN VOS
 ANTWERPEN – THEATERFESTIVAL – DESINGEL +32 (0)32482828
05 VAN DEN VOS
 ANTWERPEN – THEATERFESTIVAL – DESINGEL +32 (0)32482828
06 VAN DEN VOS
 ANTWERPEN – THEATERFESTIVAL – DESINGEL +32 (0)32482828
07 VAN DEN VOS
 ANTWERPEN – THEATERFESTIVAL – DESINGEL +32 (0)32482828
12 ARTHUR
 ANTWERPEN – DESINGEL +32 (0)32482828
13 ARTHUR
 AMSTERDAM – MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ +31 (0)207882000
18 ARTHUR (CONCERTANT)
 BREMEN – THEATER BREMEN +49 (0)4213653–333
19 OPERA BUFFA
 DIlBEEK – WESTRAND +32 (0)24662030
20 OPERA BUFFA
 DIlBEEK – WESTRAND +32 (0)24662030
20 ARTHUR
 BREDA – CHASSE THEATER +31 (0)765303132
21 OPERA BUFFA
 DIlBEEK – WESTRAND +32 (0)24662030
25 CANTI D’AMOR II
 PARIJS – ATHÉNÉE THÉATRE LOUIS JOUVET +33 (0)153051919
26 CANTI D’AMOR II
 PARIJS – ATHÉNÉE THÉATRE LOUIS JOUVET +33 (0)153051919
27 ARTHUR
 BRUGGE – CONCERTGEBOUW +32 (0)70223302
27 CANTI D’AMOR II
 PARIJS – ATHÉNÉE THÉÂTRE LOUIS JOUVET +33 (0)153051919
28 CANTI D’AMOR II
 PARIJS – ATHÉNÉE THÉÂTRE LOUIS JOUVET +33 (0)153051919

−	10.2014
05 DE KONINGIN ZONDER LAND
 EINDHOVEN – PARKTHEATER +31 (0)402111122
10 OPENING	MATTERHORN 
 FEESTWEEKEND – INFO → WWW.MATTERHORNVZW.BE
11 OPENING	MATTERHORN 
 FEESTWEEKEND – INFO → WWW.MATTERHORNVZW.BE
12 OPENING	MATTERHORN 
 FEESTWEEKEND – INFO → WWW.MATTERHORNVZW.BE
18 DE WATERAFSLUITER
 DENDERMONDE – CC BELGICA +32 (0)52202626
18 CANTI D’AMOR II
 DEN	HAAG – NIEUWE KERK +31 (0)708800333
29 DE KONINGIN ZONDER LAND
 BRUGGE – CONCERTGEBOUW +32 (0)70223302
30  MATTERHORN NODIGT UIT – INFO → WWW.TRANSPARANT.BE

−	11.2014
22 LISTEN TO THE SILENCE
 MONTRéAl	(QUEBEC) – LES COUPS DE THÉÂTRE +1 514844-2172
23 LISTEN TO THE SILENCE 
 MONTRéAl	(QUEBEC)	– LES COUPS DE THÉÂTRE +1 514844-2172
26 LISTEN TO THE SILENCE 
 OTTAWA – NATIONAL ARTS CENTRE +1 888991-2787
27 LISTEN TO THE SILENCE 
 OTTAWA – NATIONAL ARTS CENTRE +1 888991-2787
28 LISTEN TO THE SILENCE 
 OTTAWA – NATIONAL ARTS CENTRE +1 888991-2787
29 LISTEN TO THE SILENCE 
 OTTAWA – NATIONAL ARTS CENTRE +1 888991-2787
30 LISTEN TO THE SILENCE 
 OTTAWA – NATIONAL ARTS CENTRE +1 888991-2787

− 12.2014
04 WOTH 
 ANTWERPEN – DESINGEL +32 (0)32482828
05 WOTH 
 ANTWERPEN – DESINGEL +32 (0)32482828
06 WOTH 
 ANTWERPEN – DESINGEL +32 (0)32482828
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Kalender	2015 −	01.2015
14 ESCORIAL 
 CHARlEROI – PALAIS DES BEAUX-ARTS +32 (0)71311212
15 ESCORIAL 
 lEUVEN – 30CC +32 (0)16300900
16 ESCORIAL
 lEUVEN – 30CC +32 (0)16300900
17 ESCORIAL 
 ROESElARE – CC DE SPIL +32 (0)51265700
19 WINTERREISE
 ROTTERDAM – DE DOELEN +31 (0)102171717
22 LILITH
 HEERENVEEN – POSTHUIS THEATER +31 (0)513619494
22 WINTERREISE
 AIX-EN-PROVENCE – GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE +33 (0)820132013
23 LILITH
 AMSTERDAM – OSTADE THEATER +31 (0)206795096
24 LILITH
 AMSTERDAM – OSTADE THEATER +31 (0)206795096
24 WOTH
 GENT – HANDELSBEURS +32 (0)92659165
24 WINTERREISE
 GRENOBlE – MAISON DE LA CULTURE +33 (0)476007900
25  LILITH
 ‘S	HERTOGENBOSCH – MUZIEKCENTRUM DE TOONZAAL +31 (0)736122123
27 DE KONINGIN ZONDER LAND
 GENT – OPERA VLAANDEREN +32 (0)70220202
28 DE KONINGIN ZONDER LAND
 GENT – OPERA VLAANDEREN +32 (0)70220202
28 LILITH
 BRUSSEl – FLAGEY +32 (0)26411020
29 LILITH
 ANTWERPEN – BOURLA/ANTWERPSE KLEPPERS +32 (0)32248844
30 LILITH
 NIJMEGEN – CONCERTGEBOUW DE VEREENIGING +31 (0)243221100
30 LISTEN TO THE SILENCE
 lONDEN – ROYAL OPERA HOUSE +44 (0)2073044000
31 LISTEN TO THE SILENCE
 lONDEN – ROYAL OPERA HOUSE +44 (0)2073044000
31 LILITH
 HAARlEM – TONEELSCHUUR +31 (0)31235173910
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−	02.2015
01 LISTEN TO THE SILENCE 
 lONDEN – ROYAL OPERA HOUSE +44 (0)2073044000
04 LILITH 
 ZWOllE – ODEON DE SPIEGEL +31 (0)384288288
05 LILITH 
 GRONINGEN – GRAND THEATRE GRONINGEN +31 (0)503140550
06 LILITH
 ENSCHEDE – MUZIEKCENTRUM +31 (0)534858500
06 DE WATERAFSLUITER
 lUIK – FESTIVAL DE LIÈGE – LE GRAND MANÈGE +32 (0)43420000
07 DE WATERAFSLUITER
 lUIK – FESTIVAL DE LIÈGE – LE GRAND MANÈGE +32 (0)43420000
18 WOTH 
 ROTTERDAM – ROTTERDAMSE SCHOUWBURG +31 (0)104118110
25 WOTH 
 BRUSSEl – KAAITHEATER +32 (0)22015959

−	04.2015
08 OPERA BUFFA 
 VélIZY-VIllACOUBlAY – L’ONDE +33 (0)134580335
09 OPERA BUFFA 
 VélIZY-VIllACOUBlAY – L’ONDE +33 (0)134580335
10 OPERA BUFFA 
 VélIZY-VIllACOUBlAY – L’ONDE +33 (0)134580335
10 WOTH 
 HASSElT – CULTUURCENTRUM HASSELT +32 (0)11229933
11 OPERA BUFFA 
 VélIZY-VIllACOUBlAY – L’ONDE +33 (0)134580335
15 OPERA BUFFA 
 HEIST-OP-DEN-BERG – CC ZWANEBERG +32 (0)15250770
15 WOTH 
 BRUGGE – CONCERTGEBOUW +32 (0)70223302
16 OPERA BUFFA 
 HEIST-OP-DEN-BERG – CC ZWANEBERG +32 (0)15250770
17 OPERA BUFFA 
 HEIST-OP-DEN-BERG – CC ZWANEBERG +32 (0)15250770
18 LISTEN TO THE SILENCE 
 HAMBURG – BIG BANG FESTIVAL +49 (0)4029991137

−	04.2015
19 LISTEN TO THE SILENCE 
 HAMBURG	– BIG BANG FESTIVAL
18 OPERA BUFFA 
 HEIST-OP-DEN-BERG – CC ZWANEBERG +32 (0)15250770
21 OPERA BUFFA 
 SAINTES – GALLIA THÉÂTRE +33 (0)546921020
22 OPERA BUFFA 
 SAINTES – GALLIA THÉÂTRE +33 (0)546921020
23 OPERA BUFFA 
 SAINTES – GALLIA THÉÂTRE +33 (0)546921020

−	05.2015
08 DE KONINGIN ZONDER LAND 
 KEUlEN – ACHT BRüCKEN | MUSIK FüR KöLN +49 (0)2219257160
09 DE KONINGIN ZONDER LAND 
 KEUlEN – ACHT BRüCKEN | MUSIK FüR KöLN +49 (0)2219257160
13 PRIVATE VIEW 
 ANTWERPEN – OPERA VLAANDEREN +32 (0)70220202
15 PRIVATE VIEW 
 ANTWERPEN – OPERA VLAANDEREN +32 (0)70220202
22 THERE IS NO WHY HERE 
 ANTWERPEN – DESINGEL +32 (0)32482828
23 PRIVATE VIEW 
 GENT – OPERA VLAANDEREN +32 (0)70220202
23 THERE IS NO WHY HERE 
 ANTWERPEN – DESINGEL +32 (0)32482828
24 DE KONINGIN ZONDER LAND 
 ROTTERDAM – OPERADAGEN ROTTERDAM +31 (0)104118110
29 PRIVATE VIEW 
	 ANTWERPEN	ROTTERDAM – OPERADAGEN ROTTERDAM +31 (0)104118110
31 THERE IS NO WHY HERE 
	 ROTTERDAM – OPERADAGEN ROTTERDAM +31 (0)104118110
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Info
Lid worden van Muziektheater Transparant kan door storting van  
€	25	voor	gewone	leden of €	120	voor	steunende	leden 
op rekeningnummer BE	21	523	0803282	03 met vermelding 
‘Lidgeld 2014-2015’. Als lid wordt u uitgenodigd op avant-premières, 
als steunend lid op premières en special events. 

Muziektheater Transparant wordt ondersteund door de Vlaamse 
Overheid en geniet de steun van Oskar D Creative Services. 
Muziektheater Transparant is lid van OKO, ITI, ISCM, IETM. 

Muziektheater Transparant is een vereniging zonder winstoogmerk.  
Alle gegevens over bezetting, data en aanvangstijden onder voorbehoud  
van wijzigingen.

Coördinatie en eindredactie	Sigrid Gulix 
Vertalingen Gregory Ball, Sigrid Gulix
Redactie Annemarie Peeters, Séverine Windels, Guy Coolen
Grafische vormgeving Kurt Cornelis – Sfumato.be
Website Oskar D Creative Services – Oskard.com
Druk Stevens Print – Stevensprint.be

© Beeldreferenties Foto’s Matterhorn – Muziektheater Transparant,
Triptiek van Waanzin en Eenzaamheid – Muziektheater Transparant,
Intieme brieven – Muziektheater Transparant, Trouble in Tahiti / The Medium – 
Annemie Augustijns, Mahagony Songspiel / Happy End – Annemie Augustijns,
Tolomeo – Annemie Augustijns, The Lighthouse – Muziektheater Transparant,
Triumph of Spirit over Matter – Muziektheater Transparant, Had I a Song –
Muziektheater Transparant, Snatched by the Gods / Broken Strings – Regine 
Körner, Il Re Pastore – Muziektheater Transparant, Drift – Nora Loontjens,
Men in Tribulation – Muziektheater Transparant, Jakob Lenz – Herman 
Sorgeloos, Een Totale Entführung – Herman Sorgeloos, Ruhe – Lex de Meester, 
Porselein – Koen Broos, L'Orfeo – Koen Broos, over de bergen – Herman
Sorgeloos, Een nieuw Requiem – Herman Sorgeloos, Medea – Muziektheater 
Transparant, Opera Buffa – Phile Deprez, Escorial – Koen Broos, Songs of War –
Koen Broos, Van den vos – Kurt Van der Elst, Canti d’Amor I – Koen Broos, 
Winterreise – Luc Hossepied, Arthur – Felix Kindermann, -there is no 
why here- – Rocco Casaluci
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AlGEMEEN	DIRECTEUR	
Guy Coolen 
info@transparant.be

ARTISTIEKE	lEIDING	
Guy Coolen en 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

PERS	EN	COMMUNICATIE	
Séverine Windels 
severine@transparant.be

INTERNATIONAlE	CONTACTEN	
Riet Jaeken 
riet@transparant.be

EDUCATIE	
Haryanti Frateur 
haryanti@transparant.be

ONTHAAl
Lieven Bax 
info@transparant.be

PRODUCTIElEIDING	
Annik Laruelle 
annik@transparant.be
Eglantine Möller 
eglantine@transparant.be

COöRDINATIE	PlANNING	EN	
TECHNIEK	/	TONEElMEESTER	
Pat Caers 
pat@transparant.be

TECHNIEK	/	TONEElMEESTER	
Peter Quasters 
peter@transparant.be

VRIJWIllIGERS
An Stevens, Goedele De Veuster

ERE-VOORZITTER
Sir Peter Maxwell Davies

AlGEMENE	VERGADERING
Eric Anthonis, Yasmina Boudia, Bart Doucet, 
Dirk de Kort, Pablo Fernandez, Eddy Frans,
Katrien Laporte, Olivier Onghena, Annick 
Schramme, Katia Segers, Jan Thomaes

RAAD	VAN	BESTUUR
Yasmina Boudia, Pablo Fernandez, Eddy Frans, 
Katrien Laporte, Olivier Onghena, Bert Peeters, 
Annick Schramme

NIEUW	ADRES	
vanaf september 2014

Matterhorn
www.matterhornvzw.be

Albrecht Rodenbachstraat 21 
2140 Borgerhout
t + 32 (0)3 22 517 02 
f + 32 (0)3 22 616 52 
info@transparant.be 
www.transparant.be 
BTW BE 0417 551 049

v.u. Guy Coolen A. Rodenbachstraat 21 2140 Borgerhout




