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Andreas Küppers, dirigent en klavecimbel

De Nationale Opera Studio
Claire Antoine, sopraan (Dido)
Frederik Bergman, bas-bariton (Aeneas)
Maya Gour, mezzosopraan (Sorceress)
Elenora Hu, sopraan (Second Woman, 
First Witch)
Ian Castro, tenor (Spirit & Sailor)
Inna Demenkova, sopraan (Belinda)
Georgiy Derbas-Richter, bariton 
(Second Witch)

Ensemble
Baidar Al Basri, zang
Saif Al-Khayyat, ud
Nora Thiele, riqq, bendir, percussie

Nederlands Kamerorkest
Evgeny Sviridov, gastconcertmeester
               
Eerste viool
Tijmen Huisingh
Melissa Ussery
Beverley Lunt 
Philip Dingenen               

Tweede viool
Bas Treub
Laura Oomens
Siobhán Doyle
Olga Caceanova
Maria Gîlicel       

Altviool 
Luba Tunnicliffe               
Anna den Herder
Berdien Vrijland

Cello
Sietse-Jan Weijenberg 
Jan Bastiaan Neven
Anastasia Feruleva

Contrabas                                          
Annette Zahn
Joaquin Clemente Riera                              

Luit        
Israel Golani                      

Orgel
Daan Boertien

Nationaal Vrouwen Jeugdkoor 
Wilma ten Wolde, koordirigent

Adriana  Rio
Antonia  Besselink
Bernet Wilms
Clara van Vliet
Diana van Faassen
Femke Bruggeman
Hanneke Hommes
Hilde van Zandbergen
Irene Spoelman
Iris Holleman
Joëlle Ocheng
Lauren Wessel
Leonie Masselink
Liede Dormans
Lotte Cornel
Lucretia Starke
Maxime Zwanikken
Pien Stegeman
Roos van Herrewegen
Xenia Dees

Reserveer nu uw volgende concert op orkest.nl

Mozarts vocale meesterwerken
Het Nederlands Kamerorkest speelt onder leiding van Peter Whelan een 
sprookjesachtig zomerconcert. Geniet van prachtige aria’s uit Mozarts 
beroemde opera’s als Don Giovanni, Die Zauberflöte en Cosí fan tutte. 
Naast muziek uit Mozarts opera’s hoort u ook delen uit zijn verstilde Klarinet-
concert, het solistenkwartet uit het Requiem en de Haffnersymfonie. 

Nederlands Kamerorkest 
Peter Whelan, dirigent
Olivia Vermeulen, mezzosopraan
Aylin Sezer, sopraan
Peter Gijsbertsen, tenor
Raoul Steffani, bariton
Marc Pantus, regie

zo 28 augustus 2022, 20.30 u
Openluchttheater Caprera
Bloemendaal
ma 29 augustus 2022, 20.00 u
Het Concertgebouw 
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Programma
Henry Purcell (1659 - 1695)
Dido and Aeneas, opera in drie akten (1688)
Libretto Nathan Tate

Na het eerste, tweede en derde bedrijf worden de volgende werken
uitgevoerd door zanger Baidar Al Basri, ud-speler Saif Al-Khayyat en 
percussionist Nora Thiele:

Taqism improvisatie

Tala min beit aboha
Compositie: Nathem Naiem
Tekst: Juborie Alnajar
Maqam Ajam (traditioneel Irakees)
  
Billadi askara
Maqam Bayati (traditioneel Andalusisch Mouwashah)

Ahwa Qamaran
Maqam Saba (traditioneel Andalusisch Mouwashah)

Taqism is een instrumentele muziekstijl uit de klassieke Arabische 
muziek. Hier klinkt een introductiewerk met improvisatie.

Maqam / Maqamat zijn de verschillende melodische toonladders uit
de oosterse muziek.

Mouwashah is een Arabisch-Andalusische vorm van poëzie en vocale 
muziek ontwikkeld in de elfde eeuw in Spanje/Al-Andalus.

Geachte bezoeker, 
Tijdens de pandemie hebben de zangers van De Nationale Opera Studio en 
musici van het Nederlands Kamerorkest elkaar leren kennen en meerdere 
malen samengewerkt. We voerden programma’s uit voor NTR Radio 4 en 
speelden kleinschalige projecten voor een klein publiek op afstand van elkaar. 
Hieruit werd het idee geboren om samen een bijzonder project op te zetten 
waarvan u vanavond getuige bent. We voeren het dramatische verhaal op van 
Dido en Aeneas, een verhaal dat zich afspeelt in het oude Carthago in 
Noord-Afrika. Op een aantal momenten in de voorstelling klinkt daarom, tussen 
de bedrijven van Purcell door,  ook eeuwenoude muziek uit het Midden-Oosten 
en het Middellandse Zeegebied. Namens alle musici, zangers en andere 
medewerkers wensen we u veel plezier!

Rosemary Joshua, artistiek leider van De Nationale Opera Studio
Willem de Bordes, artistiek leider van het Nederlands Kamerorkest

Dido and Aeneas
Eerste bedrijf 
Aeneas, die Troje ontvlucht is en van de goden de opdracht heeft gekregen 
een nieuw Troje te stichten, komt aan in Carthago, waar koningin Dido hem 
ontvangt in haar paleis. Dido rouwt om de dood van haar man. Haar zus en 
dienares Belinda troost haar, maar moedigt Dido aan om toe te geven aan de 
gevoelens die ze voor Aeneas heeft. De gevoelens blijken wederzijds en er 
ontstaat een onstuimige liefdesrelatie. 

Tweede bedrijf
Een jaloerse tovenares die het niet kan uitstaan dat het zo goed gaat met 
koningin Dido, zweert om haar geluk te verstoren. Met een groepje heksen 
wekt ze een grote storm op. Aeneas, die de nacht met Dido heeft doorge-
bracht, raakt tijdens de jacht op een monster afgezonderd van de troep. Dido 
en haar gevolg vluchten terug naar de stad. Een van de heksen, vermomd als 
de god Mercurius, herinnert Aeneas aan zijn goddelijke opdracht en spoort 
hem aan naar Italië te vertrekken. Aeneas trapt erin: met immense tegenzin en 
wroeging aanvaardt hij de opdracht. De heksen vieren zijn vertrek uitbundig.

Derde bedrijf
Aeneas’ matrozen brengen alles in gereedheid om te vertrekken, tot grote 
vreugde van de heksen. Wanneer Aeneas in tranen afscheid wil nemen van 
Dido, beschuldigt zij hem van schijnheiligheid. Aeneas besluit, tegen het 
vermeende goddelijke bevel in, alsnog in Carthago te blijven, maar Dido 
stuurt hem kordaat de laan uit. Dido is intens verdrietig en pleegt zelfmoord.  

Scan de QR-code voor de 
volledige liedteksten en meer 
informatie over de solisten.

De Nationale Opera dankt Ammodo, VandenEnde Foundation, Staetshuys Fonds,
Pieter Houbolt Fonds, donateurs en vrienden voor hun steun aan De Nationale Opera Studio.

Saif Al-Khayyat
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