
afgiftekantoor
BRUSSEL X

P2A9564

Jaargang 19 » nr 4 » december 2020, januari en februari 2021 v.u.: Jef Verhelst, Vooruitgangstraat 331, 1030 Brussel, tel. 02 201 11 90 

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost

4630

Een late lente en plaats  
voor het eerste 'Jong Talent'-concert

in de Oude Kerk in Berchem

donderdag 20 mei om 14.30 en 20 uur

Lisa De Rijcke, sopraan
Charly Delbecq, piano

Toegangskaarten kosten 9 euro; groepen van min. 6 personen betalen 8 euro per per-
soon. U kan uw kaarten reserveren via brusselsoperettetheater@gmail.com 
of 02 201 11 90

In september 2019 organiseerden 
we, met succes, de eerste operette-
wedstrijd voor jonge solisten. Lisa 
was een heuse uitblinker.

Voor haar programma ging ze 
op zoek naar composities waarmee 
ze een sterke band voelt. Ze vond 
parels uit zowel opera-, operette- 
als liedrepertoire.

Ze wil ons geacht publiek mee-
nemen op een reis door verschillende 
tijdsperioden en stijlen. Piano en 
zang, pure muziek waarbij vaak de 
liefde, in al haar vormen, centraal 
staat.

Proef al mee: 'Quel guardo il 
cavalieri' uit Don Pasquale van G. 

Donizetti', 'Da tempeste il legno 
infranto' uit Giullo Cesare van G.F. 
Händel, 'Il rose tiden' en 'En drom' 
Op.45 No 5 van E. Grieg. Edvard 
Grieg 'de Chopin van het Noorden'.

De Noor Grieg (1843-1907) was 
net als Chopin, een miniaturist,  
die de piano gebruiken als uitgangs-
punt voor hun muzikale impressie 
en beiden waren trots op hun 
nationaliteit. Ze vertrouwden niet  
op folkloristische deuntjes maar ze  
hebben wel, ieder op hun manier, 
een beeld geschetst van de volks-
aard, en het landschap van hun ge-
boorteland.

Griegs gebruik van stemming en 
sfeer is apart en uitzonderlijk!

Lisa De Rijcke

Met de gewaardeerde steun van de 
spelers van de Nationale Loterij. 

Lisa De Rijcke zingt een geva-
rieerd repertoire van oude muziek tot 
opera en hedendaagse composities. Ze 
kijkt nu al uit naar de aankomende 
kinderopera 'Doornroosje', onze 
B.O.T.-productie, waarin ze de rol 
van Doornroosje vertolkt.

Pianist Charly Delbecq blijft een 
bescheiden virtuoos met gepast respect 
voor de solisten. We zien hem graag 
op ons podium.

Gemeente
Sint-Agatha-Berchem

Een nieuw jaar, nieuwe concerten, 
nieuwe projecten.

Zorg dat je d'er bij bent!

Op de hoogte blijven?
Welkom op www.brusselsoperettetheater.be



Beste operetteliefhebber
De ongeziene covid-19-crisis waarmee we al enkele 
maanden geconfronteerd worden, raakt iedereen diep, 
maar tast de identiteit van de vereniging niet aan. We zijn 
doorzetters, en we zien altijd kansen. En die benutten 
we. Het is nooit anders geweest, en ondertussen houden 
we het net als u veilig.

2020 was een uitzonderlijk jaar. Geen jaar zoals we het 
gewild hadden. We illustreren de voorbije maanden met 
enkele passages uit enkele Operette-Nieuwskranten.

Operette-Nieuwskrant jaargang 19 nummer 1 ~ (niet 
verspreid)
'We werken aan de voorbereiding van onze komende 
voorstellingen zoals het hoort. Maar: wij beslissen niet of de 
geplande data kunnen aangehouden worden. Daar beslissen 
anderen over. Hun beslissingen zullen we uiteraard respecteren.'

Operette-Nieuwskrant jaargang 19 nummer 3 ~ oktober 
2020 ~ (niet verspreid)
'Het is geen keizer of dictatoriaal regime dat ons de beslissing 
deed nemen om dit jaar met een kleine bezetting toch een 
volwaardige, uitgewerkte operette te brengen. Een ander 
kroontje genaamd covid-19 dwong ons in die richting. Maar 
echte artiesten zijn vindingrijk en dus laat het B.O.T. zich niet 
knechten. Wij maken van de nood een deugd!'

Operette-Nieuwskrant jaargang 19 nummer 3 ~ oktober 
2020
'Voorstellingen met publiek zijn niet meer mogelijk. De 
gezondheid van de liefhebbers en de uitvoerders ligt ons na aan 
het hart, dat spreekt voor zich. Onze verontschuldigingen in 
deze zijn oprecht; maar we beleven nu eenmaal uitzonderlijke 
tijden die een andere manier van aanpakken vragen. Natuurlijk 
hadden we het graag anders gewild maar we zijn ervan overtuigd 
dat het ooit beter wordt, misschien niet zoals voordien, maar 
toch beter dan zoals we er nu voorstaan.'

Ter zake
Onze solisten en de begeleiders hebben verleden jaar 9 
(negen) voorstellingen gebracht. De voorgaande jaren 
was het cijfer gemiddeld 25! Een coronajaar in cijfers 
die niet duidelijker of veelzeggender kunnen zijn.

De 'Jong Talent'-concerten
De eerste concerten gingen door eind augustus in de 
Berchemse Oude Kerk én met het in acht nemen van 
de regels. 28 liefhebbers kregen een vaste plaats alsook 
een mondmasker, handontsmettingsmiddel en de 
nodige richtlijnen om afstand te houden, wat iedereen 

zonder meer aanvaardde. 'Ons publiek' wilde er echt bij 
zijn. Om aan de vraag te kunnen voldoen werd beslist 
om 3 concerten te organiseren waarop we telkens 28 
aanwezigen mochten toelaten. Globaal moesten we 20 
liefhebbers weigeren.

De volgende 'Jong Talent'-concerten vonden plaats 
begin oktober; onder dezelfde omstandigheden als 
die in augustus. Nog in oktober was er het enige 
lunchconcert in de Grimbergse 's Gravenmolen. 
Dit concert was oorspronkelijk gepland eind maart.

Oorspronkelijk niet geprogrammeerd, maar met 
genoegen gepresenteerd: het project 'Pixis in the 
picture ~ a portret of an artist' van mezzosopraan 

De Oude Kerk 27 augustus 2020



Ter vervanging werd gekozen voor 'BA-TA-CLAN', 
een chinoiserie musicale, zeg maar een operette. Overigens 
de eerste grote hit van de componist, en ook een van de 
meest ongebreideld kluchtige.

In normale omstandigheden wilden we 5 opvoeringen 
brengen, en even zag het ernaar uit dat covid-19 die 
volledig zou verbieden. Tot onze verbazing bleek een 
livestream dé oplossing om de eindejaarsproductie te 
realiseren.

Enkele vuistregels omtrent de voorstelling.
• Door het wegvallen van het koor en het orkest op 

de bühne, schoven die op in de richting van een 
aangeklede concertante met aangepaste regie.

• Er werd gekozen voor levendige, kleurrijke stoffen in 
Chinese stijl, fantastische hoeden en operakostuums 

in vroegere Pekingstijl. Hierdoor mag men gerust 
stellen dat de kostumering een hoofdrol kreeg in het 
totaalspektakel.

• Door zijn kleur en eenvoud werd het decor nooit 
opdringerig maar doorbrak het duidelijk de grote 
leegte van de zwarte theaterbox en werd de Chinese 
context passend gesuggereerd.

• Om de veiligheidsafstand tussen de zangers te 
respecteren, creëerde de regisseur eilandjes met 
behulp van kussens, een troon of een lichtcirkel; zo 
kreeg iedereen een eigen acteerplek toegewezen. Een 
prima idee!

Uitstel is geen afstel
De volgende producties konden niet doorgaan en 
worden verschoven naar 2021, indien mogelijk.
• Twee 'Jong Talent'-concerten.
• Het extra 'Jong Talent'-concert 'T(h)rilling Music'.
• De muziekvoorstelling 'Jules en Janne'.
• De voorbereiding van het tweede Nationale 

Operette-Concours voor jonge solisten.

'Doornroosje', de opera voor kinderen
De data voor de premièrevoorstellingen lagen vast, de 
solisten waren uitgekozen, de repetities waren begonnen, 
de affiches en folders waren gedrukt, en dan ...
Plots moesten we deze productie inpassen in onze 
agenda van 2021.

In ieder geval blijft onze premisse onveranderd: 'meer 
dan ooit wil het B.O.T. het jonge publiek in contact 
brengen met cultuur, hen laten proeven van muziek-
theater, hen laten ontdekken, hen laten verwonderen 
en prikkelen'.

Lees verder op pagina 8. 

Livestreaming is een techniek waarbij een opname wordt 
uitgezonden via internet zonder dat daar een download aan 
te pas komt. De kijker volgt de rechtstreekse uitzending 
vanuit een vertrouwde omgeving, maar maakt als het ware 
deel uit van het beperkt aanwezige publiek.

Via livestreaming zijn opvoeringen mogelijk wanneer 
externe omstandigheden optredens met publiek niet toelaten.

'BA-TA-CLAN', de operette-eenakter van 
Jacques Offenbach
In het begin van dit jaar hadden we mooie plannen; 
we wilden een meesterwerk van Offenbach opvoeren, 
en alle medewerkers waren meteen enthousiast. Het 
meesterwerk in kwestie was 'Les Contes d'Hoffmann' 
ofwel 'Hoffmanns Vertellingen'. Om de gekende reden 
konden die mooie plannen niet uitgevoerd worden. 

Victorina Eeckeloo, pianist Charly Delbecq en 
Anselmo Eeckeloo die met schilderijen de voorstelling 
mee kleur gaf. 
De uitvoerders schetsten een portret van zangeres 
Francilla Pixis aan de hand van de thema's genegenheid, 
gemis en blijheid. Elk thema schetste op boeiende 
wijze de tijdgeest en werd getoond in een schilderij en 
verklankt in muziek.
Dit was zonder meer een heel mooi concert, helemaal 
af en zoals het hoorde te zijn. De V.G.C. was bereid 
dit concert via livestream tot in een aantal woonzorg-
centra te brengen, dit ter voorbereiding van de complete 
livestream enkele weken later van de integrale operette-
eenakter 'Ba-Ta-Clan'.

De Oude Kerk 8 oktober 2020



BA-TA-CLaN

Livestream tot 18 maart 2021, 
een initiatief van de VGC  
beschikbaar via
https://vimeo.com/492781042
wachtwoord: Paspartoe





Victorina Eeckeloo, Charly Delbecq & Anselmo Eeckeloo 
livestream 13 november 2020, onbeperkt beschikbaar via
https://vimeo.com/478868270/15d33e1b73, geen wachtwoord
een initiatief van de VGC



Beste operetteliefhebber,

In de laatste editie van de Operette-Nieuwskrant van 
vorig jaar schreven we dat we werkten aan nieuwe voor-
stellingen voor 2021.
En nu zijn we in het jaar 2021!

Op de cover kondigden we al het eerste 'Jong Talent'-
concert aan, in de maand mei in de welgekende Oude 
Kerk.

Dat we niet eerder concerten kunnen organiseren ligt 
volledig buiten onze wil; de covid-19-maatregelen laten 
dit eenvoudigweg niet toe.

Laat ons hopen dat meerdere concerten mogen volgen. 
Op onze enthousiaste inzet kunnen u en onze jonge ta-
lenten absoluut rekenen.

We mochten overigens al heel wat steun genieten van 
zowel leden als artiesten. En die steun is altijd welkom.

Wie lid wil worden van het Steuncomité mag er ze-
ker van zijn dat dit staat voor uitnodigingen voor twee 
personen op onze 'Jong Talent'-concerten. En traditie-
getrouw wordt in elke editie van de Nieuwskrant de 
naam van de steunende leden vermeld.

Lid worden (of blijven) kan door 50 euro 
te storten op rekening BE22 4329 1645 6147 (BIC: 

KREDBEBB) 
van het Brussels Operettetheater  

met vermelding 'Steuncomité 2021'.

Wij danken u oprecht voor uw steun !

Het steuncomité - de actuele lijst
Anciaux Vic, 1020 Brussel; Baerdeman Jeanne, 9630 Zwalm; Beckers Michele, 9400 Ninove; Boersma-Boels Piet & Greta,  
1702 Dilbeek; Boghmans Pierre, 8760 Oostduinkerke; Borms Gerrit - Aandenken Ann Rogies, 1860 Meise; Bosch Berchem bvba, 
1082 Brussel; Bouttry Agnes, 1761 Borchtlombeek; Broos Arlette, 1780 Wemmel; Bruneel Julia, 1130 Brussel; Champagne Ro-
sette, 9420 Erpe; Collier Isabelle, 1700 Dilbeek; D’hondt Michel, 1700 Dilbeek; De Henau Anneke, 1700 Dilbeek; De Keyser Jef,  
1852 Beigem; De Koning - De Smet, 2811 Hombeek; De Meerleer Myriam, 9300 Aalst; De Storcke Conny, 9300 Aalst; De Sutter Mieke,  
1670 Pepingen; De Troch-Maes Erik & Rita, 1780 Wemmel; De Win-Sempels Clement & Marie, 1602 Vlezenbeek; Deconinck-
Coussement Luc & Trees, 1600 Sint-Pieters-Leeuw; Decru Rita, 1640 Sint-Genesius-Rode; Degadt Jan, 1700 Dilbeek; Degelin-Selis, 
1930 Zaventem; Demol-Nartus Paul & Maggy, 1560 Hoeilaart; Dewolfs Johan & Ann, 3300 Tienen; Dewolfs Lucia, 3300 Tienen; 
Drukkerij Uitgeverij Jan Verhoeven nv, 1600 Sint-Pieters-Leeuw; Eeckeloo-Van Avermaet Johan, 1000 Brussel; Fierens Annie,  
1853 Strombeek; Frick Nicole, 1702 Groot-Bijgaarden; Gillis- De Roos Dirk, 1731 Asse; Goessens-Mertens Andre & Margot,  
1702 Groot-Bijgaarden; Haegeman-Petit Dirk en Annie, 9620 Zottegem; Heyvaert- Van Buggenhout Vik & Francine, 1853 Humbeek; 
Junius Gerard, 1780 Wemmel; Lambrecht-De Bruyn, 1750 Lennik; Langenus Filip, 1755 Gooik; Lories-Eeckhout, 1750 Len-
nik; Maes Lieve, 1930 Zaventem; Massaer Madeleine, 3220 Holbeek; Meussen Jan, 1745 Opwijk; Minnoy-Allard, 1082 Brussel;  
Monteyne Christine, 1090 Jette; Mutton Pieter, 1080 Brussel; Neels Arlette, 9000 Gent; Ottoy Etienne en Joske, 9473 Welle; Paessens- 
Cruyplandt Willy & Mimi, 1700 Dilbeek; Peirsman-Heymans Erik, 9140 Temse; Phlips Hélène, 9300 Aalst; Pieraeerts Gilbert, 
1500 Halle; Platteau Roger, 1082 Brussel; Quintyn Helena, 1700 Dilbeek; Quintyn Paula, 9400 Ninove; Remans Riet, 3600 Genk; 
Rogier Georgette, 1702 Dilbeek; Saye Paul, 1653 Dworp; Schmied Lydia, 1702 Dilbeek; Seldeslachts Roger  & Denise, 3000 Leuven; 
Seniorenclub KBC Brussel, 1730 Asse; Stallaert Johan, 1853 Strombeek-Bever; Stengele-Vereecken Jeannine, 9500 Geraardsber-
gen; Taelemans Jean-Louis & Liliane, 1770 Liedekerke; Van Brabant-Delvo, 1080 Brussel; Van der Auwera Johan, 1150 Sint-Pie-
ters-Woluwe; Van Eycken-Van Schel Dominique & Chris, 1730 Asse; Van Ingelgem-Van Driessche Cristiaan & Hilde, 9300 Aalst;  
Van Lammeren-Engelen Patrick/Kristien, 3078 Everberg; Van Medegael-Lievens Julia, 9340 Lede; Van Schuerbeeck Norbert 
& Yvette, 1742 Sint-Katharina-Lombeek; Van Sebroeck Roger & Else, 1982 Zemst; Van Soest Annette & Hilde, 1200 Brussel;  
Vande Ponseele Marleen, 9473 Welle; Vanden Meersschaut Lydia, 9472 Welle; Vanderschelde Nicole, 1800 Vilvoorde; Vandooren 
Georgette, 1560 Hoeilaart; Vanstallen Paul, 2820 Bonheiden; Vanstreels Eugene, 2600 Berchem; Verhaeren Dora, 1800 Vilvoorde; 
Wachtelaer Marie-Claire - in aandenken Guido De Belder, 1731 Zellik; Weckx Hugo, 1000 Brussel; Wolfs-Lahor Patrick & Ann, 
3210 Lubbeek; Woodwaard Alison, 1150 Sint-Stevens-Woluwe

Mijn adres is niet correct; dit zijn de correcte gegevens:

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

Dit is de naam en het adres van een geïnteresseerde die de Operette-
Nieuwskrant wil ontvangen:

..............................................................................................

..............................................................................................

Bovenstaande gegevens worden enkel bijgehouden door het Brussels Operettetheater om u regelmatig op de hoogte te houden van onze 
activiteiten. U hebt het recht om deze gegevens in te kijken of aan te passen. Indien u voortaan onze Operette-Nieuwskrant niet meer wenst  

te ontvangen, dan kan u ons dat schriftelijk melden. (wet van 8 december 1992).

Drukkerij-Uitgeverij Jan Verhoeven nv 
Bergensesteenweg 776c - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 361 13 60 - info@drukkerijverhoeven.be



Het Brussels Operettetheater wordt gesteund door:

VOORTS
Ondanks alles kon onze werking de voorbije maanden 
rekenen op onmisbare overheidssubsidies. Die werden 
ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid 
– Agentschap Binnenlands Bestuur, door de Vlaamse 
Gemeenschaps-commissie en door het Brussels Gewest 
– Brussels International.

Dat zijn concreet de Vlaamse Minister voor Brussel, 
Benjamin Dalle, en de Collegeleden van de V.G.C. Elke 
De Brandt, Sven Gats en Pascal Smet, bevoegd voor 
o.m. Cultuur. Sven Gatz is tevens bevoegd voor Brussels 
International.

Het spreekt voor zich dat we de onderscheidene 
administraties die onze dossiers behandelen oprecht 
bedanken. Hun inbreng blijft een duidelijke waardering 
voor onze werking.

De spelers van de Nationale Loterij steunden via de 
directie en de medewerkers van de Loterij-Administratie 
opnieuw onze inzet en werking.

We danken uiteraard onze sponsors, de gemeente Sint-
Agatha-Berchem en het Vlaamse Gemeenschapscentrum 
'De Kroon'. Ook onze nieuwe samenwerking met 
het Gemeenschapscentrum 'De Zeyp' in Ganshoren 
vermelden we met genoegen.

Gepaste waardering hebben we ook voor de leden van 
ons Steuncomité die ook in een moeilijk jaar aan boord 
bleven.

Nog eens in de verf zetten: het Brussels Operettetheater 
blijft een aparte vereniging.
Onze dagelijkse werking blijft gedragen door 
onderlegde en enthousiaste vrijwilligers. We blijven 
rekenen op hun verdere medewerking; die laat ons toe 
de rekeningen uit de rode cijfers te houden.

Ten slotte: we hopen dat we over afzienbare tijd opnieuw 
zullen mogen rekenen op een enthousiast publiek. Hun 
vertrouwen maakt het werk altijd lichter!

Jef Verhelst Jonas De Jonge
gedelegeerd bestuurder voorzitter


