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Grote Zaal 20.00 uur

Phion
i.s.m. Nederlandse Reisopera
Claus Peter Flor, dirigent
Iwona Sobotka, sopraan
Arthur Espiritu, tenor
Igor Bakan, bas-bariton

Wolfgang Amadeus Mozart 1756-1791
Ouverture (uit ‘Die Zauberflöte’, KV 620)
Duet ‘Bei Männern, welche Liebe fühlen’ (uit ‘Die Zauberflöte’, KV 620)
Aria ‘Ach, ich fühl’s, es ist verschwunden’ (uit ‘Die Zauberflöte’, KV 620)
Aria ‘Madamina, il catalogo è questo’ (uit ‘Don Giovanni’, KV 527)

Jules Massenet 1842-1912
Navarraise (uit ‘Le Cid’)

Gioacchino Rossini 1792-1868
Aria ‘La calunnia è un venticello’ (uit ‘Il barbiere di Siviglia’)

Franz Lehár 1870-1948
Aria ‘Freunde, das Leben ist lebenswert’ (uit ‘Giuditta’)
Aria ‘Dein ist mein ganzes Herz’ (uit ‘Das Land des Lächelns’)

PAUZE

Giuseppe Verdi 1813-1901
Ouverture (uit ‘La forza del destino’)
Aria ‘Che gelida manina’ en duet ‘O soave fanciulla’ (uit ‘La bohème’)

Giacomo Puccini 1858-1924
Intermezzo (uit ‘Manon Lescaut’)

Giuseppe Verdi
Aria’s ‘Follie! Sempre libera’, ‘Lunge da lei’, ‘Di provenza il mar’ en ‘Libiamo, ne’ lieti 
calici’ (uit ‘La traviata’) PLATTEGROND VAN HET CONCERTGEBOUW
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EN VERDER...

Phion is het resultaat van een fusie tussen 
Het Gelders Orkest en het Orkest van het 
Oosten die op 1 september 2019 gestalte 
kreeg. Sindsdien heeft het orkest zich 
ontwikkeld tot niet alleen het orkest voor 
oostelijk Nederland, maar ook tot een van de 
betere Nederlandse symfonieorkesten.
De Nederlandse Reisopera is voortgekomen 
uit het reisgezelschap Opera Forum. Het 
productiehuis uit Enschede brengt ieder 
seizoen minimaal drie grote operaproducties 
waarmee het op tournee gaat langs diverse 
Nederlandse theaters. Daarnaast verzorgt 
het gezelschap kleinere producties en 
operaconcerten.
De Duitse dirigent Claus Peter Flor begon 
als klarinettist en violist en kreeg zijn dirigen-
tenopleiding nog van grootheden als Rafael 
Kubelik, Kurt Sanderling en Kurt Masur. Hij 
was onder andere chef-dirigent van het 
Tonhalle Orchester Zürich, het Malaysian 
Philharmonic Orchestra en het Orchestra 
Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Ook als 
operadirigent heeft hij een lange staat van 
dienst.
De Poolse sopraan Iwona Sobotka maakte 
naam door in 2004 de Koningin Elisabeth-
wedstrijd te winnen. Sindsdien is zij een 
graag geziene gast bij de internationale 
operahuizen. Naast grote operarollen als 
Violetta (La traviata) en Mimi (La bohème) 
heeft ze ook veel Pools werk op haar 
repertoire.
De van oorsprong Filipijnse Arthur Espiritu 
kreeg zijn opleiding in de Verenigde Staten. 
Daar ontwikkelde hij zich tot een lyrische 
tenor. Inmiddels is hij een veelgevraagd 
zanger en treedt hij internationaal op in de 
grote operahuizen en concertzalen.

De Litouwse bas-bariton Igor Bakan groeide 
op in Klaipeda waar hij ook studeerde en zijn 
eerste rollen zong bij het operahuis. Via de 
Opera-Studio van  de Bayerische Staatsoper 
in München kwam hij in beeld van de grote 
Europese operahuizen. 

***

This journey through the history of opera, 
told through favourite arias spanning Mozart 
to Puccini takes us from fairy tales, myths 
and mumbo-jumbo to harsh reality and 
social criticism. It is a history of develop-
ment, over-the-top-musical drama and the 
response to it. Mozart largely wrote his 
famous operas in the spirit of Christoph 
Willibald von Gluck, as a backlash to the 
lavish baroque dramas in which the prima 
donnas (and primo uomos) called the shots. 
Franz Lehár’s operettas came forth out of 
the desire for sheer musical entertainment, 
sing-along melodies and something to put a 
smile on your face. In turn, Verdi’s La traviata 
and Puccini’s operas were a reaction to the 
bel canto style of Rossini and his contempo-
raries and Massenet and others’ interminable 
dramas of French grand opera. Fortunately, 
every new current and every change of 
course has produced great music with 
gorgeous arias that every opera fan knows 
inside and out. That makes this condensed 
opera history, told in beloved arias above all 
a musical celebration.

Translation: Anne Hodgkinson

Van sprookjes, mythes en kolder naar de 
harde werkelijkheid en maatschappijkritiek. 
Zo is deze reis door de operageschiedenis 
aan de hand van populaire aria’s van Mozart 
tot Puccini te omschrijven. Natuurlijk begon 
de opera niet bij Mozart, maar Mozarts 
opera’s vormen wel het begin van een be-
langrijk ijk- en keerpunt in de operahistorie. 
Nadat de opera rond 1600 als vorm was 
ontstaan, ontwikkelde het muziekdrama zich 
in de barokke periode tot een enorm zwaar 
gedrocht waarin de zang vooropstond en de 
grote vocalisten het voor het zeggen hadden. 
Christoph Willibald von Gluck trok van leer 
tegen deze uit zijn voegen gegroeide zoge-
heten opera seria (Italiaans: serieuze opera). 
Hij streefde met zijn hervormingsopera 
Orfeo ed Euridice naar meer waarachtigheid, 
dramatische snelheid en kortere aria’s. 
Mozart begreep de boodschap en zorgde 
met uiteenlopende werken als de komische 
opera Le nozze di Figaro, het Singspiel  
Die Zauberflöte en de hervormde opera seria 
Don Giovanni voor richtingaanwijzers waar 
latere componisten op voort konden 
bouwen. 

Van opera tot operette
Natuurlijk bleef de zang daarbij belangrijk. 
Dat bleek vooral in het Italië van Gioacchino 
Rossini waar  de zanglijn met vele versierin-
gen, het bel canto, meer regel dan uitzonde-
ring was. 
Ondertussen ontwikkelde het Singspiel met 
zijn gesproken dialogen en de opera buffa, 
de komische opera, zich in de tweede helft 
van de negentiende eeuw tot de operette, de 
vorm die gouden tijden beleefde met het 
werk van Franz Lehár, de componist van Die 
lustige Witwe en Das Land des Lächelns. Al 
kwam hij met zijn laatste operette Giuditta 

weer dicht bij de kenmerken van de opera.
De opera’s van Rossini en belcantocollega’s 
als Donizetti en Bellini zorgden ervoor dat de 
opera weer grootser en grootser werd. Daar 
bleken vooral de Fransen erg gevoelig voor. 
Met hun Grand Opéra haalden zij alles uit de 
kast om een groots spektakel neer te zetten. 
Dat deed ook Jules Massenet met opera’s als 
Manon, Werther en Le Cid. Dit laatste werk 
werd tot 1919 met veel succes in Parijs 
gespeeld en verdween daarna lange tijd van 
het toneel. 

Persoonlijke drama’s
Uiteraard kwam er ook een reactie op deze 
grootse opera’s die niet onderdeden voor de 
barokke spektakels waar Gluck tegen 
ageerde. Die reactie kreeg vooral vorm in 
Italië met het verismo. Deze stroming, die in 
de literatuur begon, zocht het in waarheids-
getrouwheid, persoonlijke drama’s, maat-
schappijkritische kanttekeningen en in 
muziek zonder opsmuk met plaats voor 
herkenbare emoties. Het is vooral Giacomo 
Puccini die deze stroming vormgeeft met 
opera’s als La bohème, Tosca en Manon 
Lescaut, maar eigenlijk gaf Giuseppe Verdi al 
het voorbeeld met La traviata, het aangrij-
pende verhaal over de doodzieke courtisane.
Uiteindelijk heeft elke stroming, elke veran-
dering van richting geweldige muziek opge-
leverd. Vandaar dat deze beknopte 
operahistorie in bekende aria’s ook en vooral 
een meeslepend muziekfeest is.

Paul Janssen

SOCIAL MEDIA
Volg Het Concertgebouw op social media en 
deel uw concertervaring. Bekijk de mooiste 
concertfragmenten op Facebook en parti- 
cipeer, beluister de muziek via onze Spotify-
playlist en neem een kijkje achter de  
schermen via Instagram.

Op concertgebouw.nl/ontdek gaat een 
wereld voor u open. U vindt er video’s, inter-
views, verhalen, podcasts, concertregistraties 
en nog veel meer.

OPTIMAAL GENIETEN
Veel van onze bezoekers willen optimaal van 
de muziek genieten door geconcentreerd en 
in stilte te luisteren. Wij vragen u daarom 
hinderlijke geluiden, zoals hoesten, zoveel 
mogelijk te vermijden. Zet uw telefoon op 
‘stil’ en houd er rekening mee dat ook  
oplichtende schermen de concentratie  
kunnen verstoren. 

VRIENDENLOTERIJ EN  
HET CONCERTGEBOUW

CONCERTTIP
Bravo Broadway: van Cabaret tot Chicago
Van Top Hat en The Phantom of the Opera tot Hairspray 
en Cabaret. Garrett Keast leidt Gershwin, Bernstein en 
Porter bij de Württembergische Philharmonie 
Reutlingen. Musicalsterren Alli Mauzey en Hugh 
Panaro brengen Broadway naar Amsterdam.

vr 22/07 
20.00 uur 
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De samenwerking tussen de VriendenLoterij 
en Het Concertgebouw dateert al van 2000. 
Naast de reguliere bijdrage van € 500.000 per 
jaar ontving Het Concertgebouw in 2021 het 
fantastische bedrag van bijna € 2,7 miljoen uit 
geoormerkt werven. Het Concertgebouw 
gebruikt de donatie van in totaal € 3,2 miljoen 
onder meer voor de verduurzaming van het 
monumentale pand. Sinds 2019 zijn de 
banden nog hechter. Het concert dat u 
vanavond bezoekt is onderdeel van de 
VriendenLoterij ZomerConcerten waarin u de 
rijkdom van muziek ervaart, van klassiek tot 
pop en jazz, in een zomerse en informele 
sfeer. Deelnemers aan de VriendenLoterij 
krijgen met hun VIP-KAART bovendien  
50% korting op de VriendenLoterij 
ZomerConcerten en zij kunnen met voorrang 
kaarten bestellen. 
Het Concertgebouw en de VriendenLoterij 
wensen u een geweldig ZomerConcert!


