MUZIEKTHEATER TRANSPARANT

Jongerenopera ORFEO VIAJERO
Naar jaarlijkse gewoonte creëren jongeren tussen 15-25 jaar een eigen
TRANSLAB Jongerenopera en openen zo het nieuwe seizoen van
Muziektheater Transparant en deSingel.
Zaterdag 26 augustus om 20u
Zondag 27 augustus om 15u
Theaterstudio deSingel Antwerpen
Duur: 90 min.
Dit weekend start ons nieuwe seizoen met een spannend jongerenproject. Er werd deze
zomer een tramlijn door de theaterstudio van desingel gelegd...Met orfeo op de tram naar
de onderwereld want in de TRANSLAB jongerenopera van 2017-2018 staat Claudio
Monteverdi's L'Orfeo centraal.
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TRANSLAB JONGERENOPERA
Onder het nieuwe TRANSLAB-label krijgen jonge zangers en instrumentalisten tussen de 15 en 25 jaar
de ruimte om mee te creëren en te spelen in een eigenzinnige versie van dit barokke meesterwerk.
Ze worden nauw betrokken bij alle aspecten van de enscenering, krijgen een intensieve training in
barokmuziek en doen bovenal podiumervaring op in een professionele context.
De jaarlijkse jongerenopera waarin jongeren tussen 15 en 25 jaar een voorstelling creëren, richt zich
vanaf 2015 alternerend op klassiek en niet-klassiek repertoire

ORFEO VIAJERO
Voor de reis van Orfeo naar zijn geliefde Eurydice, zocht de Italiaanse regisseur Luigi De Angelis
inspiratie in de bruisende metro van Buenos Aires en het Antwerpse premetro- en metronetwerk. Het
publiek reist met spelers en muzikanten mee de onderwereld in en wordt geconfronteerd met
verkopers, controleurs en talloze toevallige passanten en medereizigers. Voor de muzikale leiding werd
gekozen voor de Argentijnse barokspecialist Hernán Schvartzman die samen met zangeres Els
Mondelaers en cellist Thomas Luks de jonge garde inwijdt in de wereld van de barokmuziek. Voor de
video en de regie assistentie staat Andrea Argentieri in. Lotte Stek zorgt voor de kostuums.
Strijkerscoach is Shiho Ono.
Luigi De Angelis: “Orfeo Viajero ("reiziger") is de ervaring van de onderwereld in ons dagelijks leven,
de mogelijkheid om verbonden te zijn met onze diepste zelf. De onderwereld is in ons, in de ervaring
van de dagelijkse realiteit, we moeten enkel ons perspectief veranderen om het te zien. De muziek van
Claudio Monteverdi heeft de kracht om ons direct in het midden van deze betoverende mythe te
begeleiden: iedereen, toeschouwers en artiesten kunnen zichzelf in Orfeo terugvinden en samen op
zijn muziekwagon meereizen. Orfeo is de kunstenaar die met zijn kunst moet falen om een
metamorfose te bereiken. In een oppervlakkige maatschappij wordt zijn uitdaging om de diepte van
de onderwereld te ervaren, een model voor de hele gemeenschap.”

Credits
Zeljko Manic | Orfeo
Sterre Decru | Eurydice
Jana Pieters | Musica
Teresa Sales Rebordão | Messagiera
Julie Vercauteren | Proserpina
Tinka Pijpker | Speranza
Yvann Drion | Pastore 1
João Garrett Fatela | Pastore 2
Emmanuel Van Der Beek | Spirito
Ellen Wils | Pastore
Louis De Vos | Plutone
Erwin Muller | Caronte
Gloria Huyghe | Harp
Linde Demuynck | Cembalo
Asami Orihara | Viola Da Gamba
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Elena Torres | Cornetto
Marijke Joos | Cornetto
Adriaan Lauwers | Chitarone
Jasperina Verheij | Blokfluit
Emmanuel Van Der Beek | Blokfluit
Thomas Luks | Violoncello
Shiho Ono | Viool 1
Chiara Paganini | Viool 1
Delphine Gros | Viool 2
Julia Bedner | Viool 2
Louise Moreau | Viola 1
Nicole Miller | Viola 2
Hernán Schvartzman - Dirigent
Luigi de Angelis - Regie & licht- en decorontwerp
Andrea Argentieri - Video & regie assistentie
Lotte Stek - Kostuumontwerp
Els Mondelaers - Vocale coach
Thomas Luks & Shiho Ono - Coaching instrumentalisten
Een TRANSLAB productie van Muziektheater Transparant, deel van deSingel Summer School.
In samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Antwerpen en deSingel Internationale
Kunstcampus en in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Met de steun van Pro
Arte Antwerpen.

COMMUNICATIEMATERIALEN

FOTO’S: https://www.flickr.com/photos/51803530@N06/albums/with/72157687873288706
Enkele voorbeelden:

TRAILER: https://vimeo.com/230748781
Straks online op Facebook: https://www.facebook.com/Muziektheater.Transparant.Youth.Opera/
---------------------------------------Aarzel niet om me te contacteren voor interviews, tickets, foto’s en meer:
Patricia Van de Velde
Pers & Communicatie
Patricia@transparant.be
Tel: +32 (0)486 29 99 22
Muziektheater Transparant VZW, Albrecht Rodenbachstraat 21 bus 1, 2140 Borgerhout
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