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Een productie van Muziektheater Transparant in coproductie met Toneelgroep Amsterdam, 
Klarafestival, De Munt/La Monnaie, Kaaitheater, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 

Operadagen Rotterdam en Beijing Music Festival. 
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INLEIDING 
 
Met de voorstelling Dagboek van een Verdwenene herneemt Muziektheater Transparant Leoš 
Janáček’s passionele liefdescyclus in een nieuwe regie van Ivo van Hove. Met Intieme Brieven in 
1996 en Carnet d’un Disparu in 2001 bracht Muziektheater Transparant reeds bewerkingen van 
het intieme meesterwerk van de Tsjechische componist. 
 
Het lezen van een reeks mysterieuze gedichten over de dorpsjongen Janik, die verliefd wordt op 
het zigeunermeisje Zefka en alles opgeeft om haar te volgen, inspireerde de 61-jarige Janáček 
(1854-1928) tot het schrijven van zijn poëtische liederencyclus voor stem en piano. De 22 kleine 
taferelen weerspiegelen niet alleen Janáček’s eigen verdriet over zijn onmogelijke liefde voor zijn 
veel jongere muze Kamila Stösslová maar evolueert in handen van dramaturg Krystian Lada en 
componiste Annelies Van Parys tot een metavertelling die zich buigt over thema’s als 
ontheemding, identiteit en integratie. 
 
Janáček’s meesterwerk vormt het vertekpunt voor deze eigentijdse bewerking van dramaturg 
Krystof Lada en componiste Annelies Van Parys Lada wiens gelaagde muzikale interventies de 
positie van het Roma meisje Zefka als buitenstaander in Janis’ wereld resoneert. Omdat 
Muziektheater Transparant graag de stem centraal stelt, schreef huiscomponiste Van Parys een 
antwoord voor mezzosopraan en vrouwenkoor als commentaar die de overenigbaarheid van hun 
taal en hun liefde gestalte geeft. 
 
Regisseur Ivo van Hove adapteert het werk van Janáček naar een hedendaagse enscenering met 
Janik als een succesvolle fotograaf en brengt ons van het platteland naar de stad. Daarnaast vult 
hij de cyclus aan met fragmenten uit Janáček’s liefdesbrieven aan Kamila tot een intieme 
zelfportret en voert hij tenor Ed Lyon, acteur Hugo Koolschijn en het koor van De Munt op in deze 
indringende voorstelling over vervreemding. 
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Ivo van Hove over Dagboek van een verdwenene: 
‘Dagboek van een verdwenene is minder bekend dan de grote opera’s van Janáček maar doet daar 
beslist niet voor onder. De kracht van dit korte werk ligt besloten in een tweevoudige vitaliteit. In 
de eerste plaats is er de cyclus met korte, rauw-poëtische gedichten, volks en trefzeker van toon. 
Daarnaast is er de passionele verliefdheid van Janáček op de zeer jonge Kamila Stösslová waardoor 
het werk doortrokken is van een wanhopig en verschroeiend verlangen naar het onmogelijke, naar 
een nieuw begin.’ 
 
Britse tenor Ian Bostridge over Dagboek van een verdwenene  in The Guardian (14/2/'04) 
De reeks anonieme gedichten, waarin Janáček zijn leed weerspiegelt zag, vormden de enige 
leidraad in het onderzoek naar de mysterieuze verdwijning van een Moldavische jongeman uit 
wiens dagboek bleek dat hij zijn geliefde, het zigeunermeisje Zefka, gevolgd was. Ondanks de 
onmogelijkheid van zijn relatie met Kamila bejubelen Janáček’s liederen de vrijheid van het 
indivudu om zich te bevrijden van een verstikkende omgeving en een liefde die zich los van taal, 
religie en culture achtergrond weet te handhaven. 
 
Annelies Van Parys, componiste: 
‘Gezien in het originele dagboek van Janacek de solo mezzo en het Trio nauwelijks een stem 
hebben, leek het me wiedes om hen wat meer "weerwoord" te geven. Krystian maakte een meta-
verhaal over een onmogelijke liefde dat tegelijk Janacek's verhaal over de zigeunerin vertelt en het 
ook naar het nu (van de acteur) haalt. 
Dat metaverhaal sluit eerst naadloos aan op Janacek. Het begin zelfs letterlijk bij hem. Een lied dat 
hij zijn (onmogelijke) liefde Kamilla Stosslova probeerde te leren spelen (via een brief!) op de piano 
vorm de eerste interventie. Aanvankelijk helemaal zuiver zonder harmonisatie. De erop volgende 
variaties bevatten harmonisaties die allemaal heel erg schatplichtig zijn (in harmonie en motieven) 
aan Janacek. 
De volgende interventies vertellen het verhaal over de onmogelijkheid van die liefde. Het muzikale 
materiaal verwijst nog steeds naar Janacek. Soms letterlijk met motieven uit zijn liederen, soms 
symbolisch door het gebruik van zijn schetsen waarin hij de spraak van Kamilla noteerde als basis 
voor een lied. Ook de teksten zijn soms een fragment uit zijn werk. Daarnaast koos Krystian voor 
een Roemeense tekst uit een volkslied omdat die taal natuurlijk heel erg de associatie oproept met 
zigeuners (Roma). De distortie van de muzikale taal wordt steeds groter, de muziek die 
aanvankelijk samenviel met Janacek gaat zich steeds verder van hem gaan verwijderen. Op die 
manier geeft de muziek de teloorgang / het falen van deze relatie weer. ‘ 
 
Krystian Lada, dramaturg: 
‘Dagboek van een vermiste van Leoš Janáček vertelt het verhaal van een jonge Tsjechische 
dorpeling Janik, die verliefd wordt op een jonge zigeunerin, en bereid is om alles achter te laten 
voor haar. Zal Janiks verlangen naar passie hem bevrijden van een verstikkende omgeving? Of zal 
hij zijn hele bestaan vergooien aan een illusie? Het verhaal is gebaseerd op autobiografische feiten. 
Geïnspireerd door zijn onbeantwoorde liefde voor zijn muze, Kamila Stösslová, een jonge, 
getrouwde vrouw, componeerde Janáček een liederencyclus voor een tenor, alt, vrouwelijk koor en 
piano. De poëzie van Janáček wordt gekenmerkt door een combinatie van wreedheid en tederheid, 
en zijn muziek is minimalistisch maar emotioneel.’ 
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-          Wat is de relevantie van het werk voor jou (in jouw optiek)? ‘Het Dagboek van een vermiste 
van Leoš Janáček is relevant wegens de thematiek die hierbij centraal staat, namelijk die van de 
romantische liefde. Het Dagboek is gecreëerd naar aanleiding van de niet-geconsumeerde passie 
van Janáček voor Kamila, een onmogelijke liefde in het begin van de 20e eeuw. De liederencyclus 
vertelt over eenzelfde romantische liefde, die niet ingeperkt wordt door structuren zoals het 
huwelijk, en onmogelijk is door de afkomst van Zefka, een zigeunerin. Hier staan emoties centraal, 
is er geen sociale structuur, en is de liefde groter dan het leven zelf. Deze notie van romantische 
liefde is iets dat wij missen in de hedendaagse tijd. Dating apps, bijvoorbeeld, herleiden de liefde 
tot iets structureels, iets administratiefs – checking the boxes - waarbij de romantiek vaak 
verdwijnt.  Om trouw te blijven aan de originele thematiek van het Dagboek, heb ik de 
dramaturgische structuur gespiegeld aan de oorspronkelijke brievenwisseling tussen Janáček en 
Kamila. Hierbij werd ik ook geïnspireerd door de notie van melancholie in het werk van Fernando 
Pessoa, een Portugese schrijver: “het verlangen naar onmogelijke dingen, juist omdat ze 
onmogelijk zijn; nostalgie naar wat nooit geweest is; het verlangen naar wat had kunnen zijn; 
betreuren dat je niet iemand anders bent”.’  
-          Wat is het nieuwe materiaal van Annelies? Hoezo? Wat voor materiaal? ‘Annelies Van Parys 
vult de liederencyclus van Janáček aan met 5 nieuwe composities. Net zoals Janáček, die veel 
belang hechtte aan het gesproken Tsjechisch, heeft zij een grote interesse voor de ritmiek en de 
melodie van de gesproken taal. 
Via de nieuwe composities introduceert Annelies een vrouwelijk perspectief in het verhaal van 
Janáček. De oorspronkelijke cyclus van liederen werden gecomponeerd vooral voor een mannelijke 
stem, en gaven een mannelijke perspectief weer dat een visie van de vrouw projecteert op het 
vrouwelijke personage, Zefka. Hierbij kwam de vrouwelijke stem amper aan bod. In de composities 
van Annelies, daarentegen, staat de vrouwelijke stem centraal. Annelies voegt ruimte en kleur toe 
aan het vrouwelijke personage, Zefka, die niet meer louter wordt bekeken, maar zelf kijkt en de 
vormgeving van het verhaal mee bepaalt. Zo speelt, bijvoorbeeld, de zigeunercultuur een 
belangrijke rol in het libretto voor de nieuwe compositie. De teksten zijn in het Roemeens, de taal 
van de zigeuners in Tsjechië in de tijd van Janáček, waarbij het mogelijk was om de metaforiek van 
de zigeunercultuur te behouden. In de compositie van Janáček wordt de zigeunerin als een wild dier 
voorgesteld. Maar in de nieuwe composities wordt de door zigeunerinnen gemaakte vergelijking 
tussen de blanke man, of de niet-zigeuner, en het witte paard, bălănuș, ook weergegeven. In deze 
voorstelling kijkt de vrouw dus ook, in plaats van enkel bekeken te worden, en geeft ze ook vorm 
aan wat ze ziet. Dit nieuw perspectief kan worden geïnterpreteerd als een vorm van 
empowerment, waarin ze zich het beeld van zichzelf in de ogen van de man toe-eigent en haar 
eigen perspectief ook oplegt.’ 
-          Wat is de aanpak van Ivo? ‘Het Dagboek van een vermiste van Janáček werd oorspronkelijk 
gecomponeerd als een liederencyclus en opgevoerd als recital. Ivo van Hove heeft het concept 
verder ontwikkeld en er een volledige enscenering voor uitgewerkt. Één van onze inspiratiebronnen 
was de Italiaanse film- en theaterregisseur Michelangelo Antonioni en zijn films. In onze 
enscenering wordt de oorspronkelijke mannenrol van Janáček gesplitst, in een acteur én een 
zanger, en dit creëert twee tijdsdimensies; die van het heden en het verleden. Een man aan het 
einde van zijn leven herinnert zich een onmogelijke liefde van de jongere versie van zichzelf, maar 
raakt verloren bij de grens van wat er werkelijk is gebeurd, en wat er zich in zijn hoofd afspeelt.’ 
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CREDITS 
  
Compositie: Leoš Janáček - Annelies Van Parys  
 
Regie: Ivo van Hove   
 
Dramaturgie: Krystian Lada 
 
Scenografie: Jan Versweyveld 
 
Kostuumontwerp: An D’huys 
 
Spel: Hugo Koolschijn  
 
Mezzosopraan (Jan's assistent/Zefka): Marie Hamard, Raphaële Nsunda Nluti* 
 
Tenor (Janáček): Ed Lyon, Peter Gijsbertsen* 
 
Koor Trio (leden van de Kooracademie van de Munt): Sopraan: Trees Bekwé, Hanna Al Bender*, 
Isabelle Jacques– Mezzosopraan: Raphaële Nsunda-Nluti, Lisa Willems*  
 
Piano: Lada Valesova  
 
 
PRODUCTIE: Muziektheater Transparant 
 
COPRODUCTIE: Toneelgroep Amsterdam, Klarafestival, De Munt/La Monnaie,  
Kaaitheater, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, Operadagen Rotterdam en Beijing Music 
Festival. 
 
 
*in Antwerpen 22/04/2017 
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BIOGRAFIËN 
  
Ivo van Hove (°1958) begon zijn carrière als toneelregisseur in 1981 met producties van eigen hand 
(Ziektekiemen, Geruchten). Hij was achtereenvolgens artistiek leider van AKT, Akt-Vertikaal en De 
Tijd. Van 1990 tot 2000 was hij directeur van Het Zuidelijk Toneel en leidde van 1998 tot en met 
2004 het Holland Festival. Hier presenteerde hij jaarlijks zijn selectie van internationaal theater, 
muziek, opera en dans. In 2001 werd Van Hove directeur van Toneelgroep Amsterdam. Van Hove’s 
producties werden 
werden opgevoerd tijdens het Edinburgh International Festival, de Biënnale van Venetië, het 
Holland Festival, Theater der Welt, de Wiener Festwochen en in London, Canada, Lissabon, Parijs, 
Verona, Hannover, Porto, Caïro, Polen en New York. Van Hove regisseerde de ensembles van het 
Deutsches Schauspielhaus Hamburg, Staatstheater Stuttgart en New York Theatre Workshop.  
 
Huiscomponiste bij Muziektheater Transparant Annelies Van Parys (°1975) studeerde compositie 
bij Luc Brewaeys aan het concervatorium te Gent. In 2011 ontving ze de prestigieuze titel van 
Laureaat van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Kunsten en Wetenschappen. Haar 
werk omvat een kamermuziekarrangement van Pelléas et Mélisande van Debussy, muziek voor 
Index of Memories, An Oresteia en RUHE, dat wereldwijd meer dan 100 keer werd opgevoerd. In 
2014 componeerde zij in opdracht van Muziektheater Transparant haar eerste opera Private View. 
Haar composities werden uitgevoerd door gerenommeerde binnen-en buitenlandse ensembles 
zoals Ictus, Nadar, Spectra, Oxalys,  SMCQ Montreal, NYNME New York, Recherche Freiburg.  Sian 
Edwards, James Wood en Arturo Tamayo. Van Parys geeft les aan het Koninklijk Conservatorium 
Brussel, en is ‘Ere-ambassadrice’ van het Koninklijk Conservatorium Gent.  
www.anneliesvanparys.com 
 
Dramaturg Krystian Lada studeerde dramaturgie en literatuurwetenschappen aan de Universiteit 
van Amsterdam en werkte aanvakelijk als journalist en copywriter, creative director entv-
regisseur. In 2013 directeur dramaturgie empowerment & communicatie bij De Munt in Brussel. 
Daarvoor werkte hij als dramaturg samen met De Nationale Opera in Amsterdam, Grand Theatre-
National Opera Warsaw, Opera Poznan, Kameroperahuis, Nederlands Theater Festival, ICK en 
Studio Minailo. Zijn libretti werden gepresenteerd tijdens Operadagen Rotterdam, Stadsfestival 
Zwolle, Babelfestival en door de Opera Warsaw. 
 
Hugo Koolschijn (1946) speelt sinds 1987 bij Toneelgroep Amsterdam. Koolschijn schreef en 
speelde de solovoorstellingen Zangles (1996) en Een Franse zanger (1997) en was bij TA te zien in 
o.a. Oom Wanja, Madame De Sade, Intra-Muros, Het temmen van de feeks, Antonioni Project, 
Zomertrilogie, Phaedra, Glengarry Glen Ross, In ongenade, De meeuw, Rouw siert Electra, De 
Russen!, Scènes uit een huwelijk, Kreten en gefluister en Kings of war. Naast zijn werk bij TA 
speelde Koolschijn bij andere gezelschappen zoals Publiekstheater en Globe, in diverse speelfilms 
als Soldaat van Oranje, Erik of het klein insectenboek, Leedvermaak, Shock Head Soul en in 
televisieseries als Den Uyl en de affaire Lockheed, Bernhard Schavuit van Oranje, De Daltons, de 
jongensjaren, All Stars - de serie en de telefilm Suzy Q. 
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Ed Lyon is een van Engelands meest veelzijdige en gevraagde jonge tenoren. Naast zijn studies 
kunstgeschiedenis aan St John’s, Cambridge, studeerde hij aan de Royal Academy of Music en de 
National Opera Studio. Naast belangrijke rollen bij ROH, ENO, Opera North, Glyndebourne en 
WNO, behelst zijn internationale carrière tot hiertoe ook Madrid, Parijs (Chatelet en Comique), De 
Nederlandse Opera, de Brooklyn Academy of Music, Festival d’Aix en Provence, Lyon, Bordeaux, 
Teatro alla Scala, Theater an der Wien, Lille en Opera National de Rhin. 
 
Jan Versweyveld (1958), scenograaf en lichtontwerper, volgde zijn opleiding aan het Brusselse Sint 
Lucas Instituut en aan de Koninklijke Academie in Antwerpen. In de jaren tachtig behoorde hij 
samen met Ivo van Hove tot de oprichters van de Vlaamse theatergroepen Akt/Vertikaal en 
Toneelproducties De Tijd, waar zij zich schaarden onder de opvallendste theatermakers in de lage 
landen. In 1990 werd Jan Versweyveld vaste scenograaf van het Zuidelijk Toneel in Eindhoven. 
Deze functie ruilde hij in 2001 in voor hoofd scenografie en huisontwerper van Toneelgroep 
Amsterdam. Jan Versweyveld was als gastdocent verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie en 
medeoprichter van de scenografieopleiding in Antwerpen. Voor zijn scenografie voor Drumming 
Live ontvangt hij in New York de Bessie Award en voor Hedda Gabler wordt hij met een OBIE 
Award bekroond. In 2008 ontvangt hij met Ivo van Hove de Prosceniumprijs. In 2015 wordt hem 
de Lucille Lortel Award toegekend en ontvangt hij - samen met Ivo van Hove - de Amsterdamprijs 
voor de Kunst voor bewezen kwaliteit. www.janversweyveld.com 
 
Na het behalen van een Master in de Moderne Literatuur en Cultuurmanagement, behaalde Marie 
Hamard een Master in de Vocale Performance aan de Hogeschool voor Muziek in Genève bij 
Stuart Patterson.  Marie vertolkte de rollen van Ariel (Tempest, Purcell), 2nd Lady (Die Zauberflöte, 
Mozart), Zulma (L'Italiana in Algeri, Rossini), Ciesca (Gianni Schicchi, Puccini), Pluton (L'Ivrogne 
corrigé, Gluck) enz.  Haar soloconcerten omvatten Saint Saëns's Weihnachtsoratorium, het 
Requiem van Duruflé, Kodaly's Missa Brevis, Vivaldi's Gloria, enz. Samen met de Hongaarse pianist 
Agnes Lorinc exploreert Marie ook het kamermuziek duet repertoire. In maart 2016 werd ze 
uitgenodigd om deel te nemen aan de "Britten-Pears Young Artist Programme" in Aldeburgh met 
Ann Murray, Thomas Allen en Roger Vignoles.  Marie Hamard was beursstudent van de Stichting 
FOCUNA en nam ook deel aan Jennifer Larmore's masterclass in Luxemburg. Toekomstige 
projecten zijn Anita in Bernstein's West Side Story, Alto Solo in Rossini's Petite Messe Solennelle 
tijdens het Montperreux Festival, en Honegger's Roi David tijdens La Folle Journée van Tokyo met 
het Ensemble Vocal de Lausanne. www.mariehamard.com 
 
Meer biografieën op www.transparant.be/nl/producties/dagboek 
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SPEELLIJST 2017 
 
Klara Festival  
KaaiTheater Brussels (BE)  Première  11/03/2017  20:30  
www.klarafestival.be     12/032017  15:00  
+32 2 548 95 95  
 
Opera 21  
Opera  Vlaanderen Antwerp (BE)               22/04/2017  20:00  
www.operaballet.be  
+32 70 22 02 02  
 
Operadagen Rotterdam    12/05/2017  20:30  
www.operadagenrotterdam.nl   13/05/2017  20:30  
+31 10 436 60 70  
 
Muziekgebouw aan het IJ                           21/05/2017  20:15  
Amsterdam (NL)  
www.muziekgebouw.nl  
+31 20 788 20 00 
 
 
 
COMMUNICATIEMATERIALEN 
 
INTERVIEW Ivo van Hove: https://vimeo.com/202899065 
INTERVIEW Annelies Van Parys: https://vimeo.com/203420544 
 
WEBSITE: http://www.transparant.be/nl/producties/dagboek 
FACEBOOK:https://www.facebook.com/muziektheater.transparant/ 
 
 
 
 
Aarzel niet om me te contacteren voor interviews, tickets, foto’s en meer:  
 

Patricia Van De Velde 
Press & Communication 

Patricia@transparant.be 
+32 (0)486 29 99 22 

 
Muziektheater Transparant vzw  

Albrecht Rodenbachstraat 21 bus 1  
2140 Borgerhout, Antwerpen  


