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Een nieuw seizoen
'Jong Talent'-concerten

Een uitzonderlijk
project

in de Oude Kerk in Berchem

in de Oude Kerk in Berchem

donderdag 7 mei om 14.30 en 20 uur

donderdag 7 mei om 16.30 uur

Wanting Li, tenor,
Charly Delbecq, piano

Nele Raymaekers, sopraan
en vrienden

Een half jaar geleden organiseerden we,
met succes, de eerste operettewedstrijd
voor Jonge Solisten. Het resultaat: een
kweekvijver van vocaal talent waaruit
de artistiek leider kan selecteren voor
bv. onze 'Jong-Talent'-concerten.
Wanting was een heuse uitblinker.
Op zijn programma werk van Franz Lehár, Jacques
Offenbach, Reynaldo Hahn e.a.
Wanting Li is een Chinese tenor die zijn studies begon
in 2008 aan het Conservatorium van Sichuan. Na zijn
bachelor studies studeerde hij verder in Berlijn en aan het
'Leopold Mozart Centrum' in Augsburg. Daar vertolkte hij
in o.m. Mozarts 'Requiem', 'Die Zauberflöte', 'Cosi fan tutte'
en Rossini's 'Petite messe sollenelle'. Met een masterdiploma
op zak vervolmaakte hij zich aan het Conservatorium van
Brussel bij Prof Lena Lootens. Tegenwoordig studeert hij
aan de Operastudio in Gent.

de Oude Kerk

Na de voorstelling wordt u een drink aangeboden.
Toegangskaarten kosten 9 euro; groepen van min.
6 personen betalen 8 euro per persoon. U kan uw
kaarten reserveren via 02 201 11 90 of
brusselsoperettetheater@gmail.com
Met de gewaardeerde steun van de
spelers van de Nationale Loterij.

Fien Huysentruyt, piano
Guy Foret, klarinet
Laurence Stas, actrice
Jonas Tuch, graffiti artiest
Lena Meyskens, eindregie
Omtrent het project, Nele: 'Verbinding
en connectie, een persoonlijke keuze.
De muziek weerspiegelt mijn verbinding met natuur, mezelf, liefde, vriendschap, water, dromen en muziek. Veel
herkenning vond ik in teksten van
Virginia Woolf, daarom gebruiken we
fragmenten uit boeken waarin ik mij herken en die ook
verbinding hebben met de muziek die ik zing.
Omdat ik veel beelden zie als ik zing, wil ik aan mijn
publiek een visuele voorstelling geven in het thema
van de muziek die we brengen. Daarom werk ik samen
met Jonas Tuch, hij maakt een muurschildering met als
inspiratie 'To be sung upon the water'. In een projectie zal
men het schilderen zien groeien tijdens de uitvoering
van de liedcyclus van Argento.
De rode draad is de trouw aan mezelf, in de vorm van
een trouwritueel. Lena Meyskens giet al deze elementen in een mooie performance.
De muziek: 'Wesendonck lieder' van Richard Wagner,
'To be sung upon the water' van Dominiek Argento en
'Vissi d'arte d'amore' uit Tosca van Puccini.
Gratis toegang.
Op 7 mei kan men twee concerten bijwonen. Een prachtig
begin voor de nieuwe reeks 'Jong Talent-concerten'.

Zorg dat je d'er bij bent!

Beste operettelief hebber
De twaalf maanden van 2019 waren uitzonderlijk goed!
Onze solisten, ons koor en onze begeleiders hebben
verleden jaar 28 voorstellingen gebracht, een cijfer dat
de vereniging tot nog toe nooit haalde. We zijn dan
ook - terecht - trots op dat cijfer.
‘Die lustige Witwe’, een nieuw type vrouw
Volgens de regisseur - en velen met hem - bracht Franz
Lehár een nieuw type vrouw op de operette-scène:
bevrijd, onaf hankelijk en geëmancipeerd.
In deze productie ‘regisseert’ Hanna Glawari de mensen
en de gebeurtenissen. Het zijn (slechts) schaakstukken
in haar erotische strijd met en om Danilo. Het
flamboyante Parijs rond 1900 speelde in de enscenering
een bijzondere rol. Inspiratie werd gehaald bij de Franse
schilder Toulouse-Lautrec die naast het vertier en de
prikkelende feesten ook de uitputting en de leegte van
het Parijse nachtleven portretteerde.
Na de best positieve ervaringen met ‘La belle Hélène’
in 2018 deden we opnieuw een beroep op dirigent
Eric Lederhandler en zijn ‘Nuove Musiche’-orkest.
Andermaal was hij zeer actief betrokken bij de repetities
van het koor én de solisten. Zonder meer een must.
De Paspartoe-actie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie was een uitnodiging voor de voorstelling
van vrijdagnamiddag in het Kaaitheater; voorbehouden voor leden van diverse seniorenverenigingen,
clubs en bewoners van Rust- en Verzorgingstehuizen.
Net als in het verleden heeft het B.O.T. samen met het
Brussels Ouderenplatform dit initiatief ontwikkeld en
gedragen. Ongeveer 600 aanwezigen kwamen erop
af; beter kan niet.
De verschillende voorstellingen waren goed voor
meer dan 2.700 aanwezigen. Een record.
‘Abu Hassan’, de opera voor kinderen, werd opnieuw
opgevoerd; simpelweg omdat die productie in 2018
goed was onthaald.
Deze komische opera uit 1811 van Carl Maria von
Weber werd herschreven naar het Nederlands en
werd wat op maat van kinderen geknipt, wat de
schoolvoorstellingen zeer ten goede kwam.
Met deze productie wilden we een brug slaan tussen
kinderen en klassieke muziek. “Het humoristische,
magische verhaal, de lyrische muziek en de op maat
gemaakte tekst maakten van deze ‘Abu Hassan’ een
goede, zelfs betere familievoorstelling.”

Trees Beckwé was in de productie een puike,
enthousiaste Fatima. Maar ze deed meer dan dat. Op
eigen initiatief nam ze contact op met verschillende
lagere scholen uit de brede omgeving van Berchem
om deze opera voor het voetlicht te plaatsen. En ze
deed dat met succes! Ze vond gehoor in 11 scholen wat
resulteerde in een opkomst van bijna 600 leerlingen.
Alle voorstellingen van ‘Abu Hassan’ werden bijgewoond door zo’n 1.000 kinderen en 60 begeleiders.
Nog een hoogtepunt, een goed half jaar geleden.
Nu spreken we over de eerste Operettewedstrijd
voor Jonge Solisten van september.
De wedstrijd was voorbehouden voor zangers tussen
18 en 30 jaar oud, studerend of wonend in België.
De nationaliteit speelde geen rol, maar de kandidaten
mochten nog geen hoofdrol vertolkt hebben in een
productie van het B.O.T. De laureaten kregen ofwel een
geldprijs, ofwel een rol in de ‘Jong Talent’-concertreeks.
12 kandidaten haalden de finale; 8 vrouwen, 4 mannen.
De winnaars uiteindelijk waren: Gianna Caneta Gallo
(1ste plaats), Sandrine Mairesse (2de plaats), Eléonore
Rovaux (3de plaats).
Kunnen verwacht worden op het podium van de
Oude Kerk: Lisa De Rijcke, Wanting Li en MarieJuliette Ghazarian.
‘Een Requiem voor Eurydice’ was de tweede productie
van Lena Meyskens voor het Brussels Operettetheater.
Ze was tegelijkertijd de auteur van de teksten.
Het was een pleidooi voor de moed van de mens die
uiteindelijk toch gedwongen wordt om een verlies te
aanvaarden.
Samengevat kunnen we stellen dat het mooie
voorstellingen waren, niet te lang, en met een
uitgebalanceerde mix van scènes en diverse liederen.
De première ging door in ‘De Kroon’ in Berchem, en
‘het Requiem’ werd op 11 juli ook twee keer opgevoerd
in de Brusselse Bijstandskerk. Een uitdaging die we
geslaagd mogen noemen.
Dat er ook dit jaar ‘Jong Talent’-concerten werden
georganiseerd mag voor zich spreken. De Oude Kerk in
Sint-Agatha-Berchem blijft immers een perfecte locatie.
Driemaal waren er 2 concerten, en de drie talenten
die op het podium stonden, waren ook solisten in ‘Die
lustige Witwe’.
Dit is zeker geen toeval, maar wel tekenend voor de
manier van werken die gehanteerd wordt. Alle ‘Jong
Talent’-concerten werden bijgewoond door meer dan
350 lief hebbers; meer dan in 2018.

Ten slotte vermelden we de vier geslaagde lunchconcerten in de ‘s Gravenmolen in Grimbergen,
een geslaagde passage in Zinnema in Anderlecht en
een ‘apart huisconcert’ op de zetel van de Nationale Loterij op het de Brouckèreplein.
VOORTS
Onze driemaandelijkse Operette-Nieuwskrant blijft het
verder goed doen. Zeker het vermelden waard is dat de
elektronische formule zeker in de lift zit. Niet alleen wat
het aantal abonnementen betreft, maar de website in het
algemeen wordt steeds vaker geraadpleegd.
Onze werking kon de voorbije maanden rekenen op
onmisbare overheidssubsidies. Die werden ter beschikking gesteld door de Vlaamse Overheid-Agentschap Binnenlands Bestuur-Afdeling Beleid Steden,
Brussel en Vlaamse Rand-Coördinatie Brussel, door
de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels
Gewest-Brussels International. Dat zijn concreet de
Vlaamse Minister voor Brussel Benjamin Dalle, en
de Collegeleden van de V.G.C. Guy Vanhengel, Sven
Gatz, Elke De Brandt en Pascal Smet, bevoegd voor
Cultuur, en Bianca Debaets. Sven Gatz is eveneens
bevoegd voor Brussels International.
Het spreekt voor zich dat we de onderscheiden 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 én onze werking.
We danken uiteraard onze sponsors, met name de
Roularta Media Group, Plus-Magazine, Bosch Berchem
Verzekeringen en KBC-Bank & Verzekering.
Ook de gemeente Sint-Agatha-Berchem en het plaatselijk Vlaams Gemeenschapscentrum ‘De Kroon’
bleven trouwe partners.
Grote waardering hebben we ook voor de leden van
ons Steuncomité; jaar na jaar blijft dit belangrijk.
Nog eens in de verf zetten: het Brussels Operettetheater
blijft een toch wel aparte vereniging.
Onze dagelijkse werking wordt inderdaad gedragen
door onderlegde en enthousiaste vrijwilligers. We
rekenen op hun verdere medewerking waardoor we
in elk geval onze kaartjesprijs laag kunnen houden.
Het hele voorbije jaar konden we absoluut ook rekenen
op een (sterk) groeiend en enthousiast publiek. Zonder
publiek staan we immers nergens, en hun vertrouwen
maakt het werk lichter!

Jef Verhelst
gedelegeerd bestuurder

Jonas De Jonge
voorzitter

Het Brussels OperetteTheater presenteert

een extra Jong Talent-concert

T(h)rilling music

3 stemmen, 6 snaren, 100 emoties
Welkom in de Oude Kerk van Sint-Agatha-Berchem
zaterdag 21 maart om 14u30 - zondag 22 maart om 14u30

Victorina Eeckeloo, mezzosopraan
Trees Beckwé, sopraan
Mitch Raemaekers, tenor
Maarten Vandenbemden, jong en getalenteerd gitarist
Verwacht alleen het onverwachte!
Reserveer uw toegangskaarten via brusselsoperettetheater@gmail.com of 02 201 11 90.
Toegangskaarten kosten 9 euro, groepen van min. 6 personen betalen 8 euro per persoon.
Met de gewaardeerde steun van de
spelers van de Nationale Loterij.

Die lustige Witwe

Die lustige Witwe

Het steuncomité - de actuele lijst
Vic Anciaux, 1020 Brussel; Jeanne Baerdeman, 9630 Zwalm; Piet & Greta Boersma, 1702 Groot-Bijgaarden; Pierre Boghmans,
8670 Oostduinkerke; Bosch Berchem bvba, 1082 Brussel; Agnes Bouttry, 1761 Borchtlombeek; Arlette Broos, 1780 Wemmel;
Julia Bruneel, 1130 Brussel; Rosa Champagne, 9420 Erpe-Mere; Isabelle Collier, 1700 Dilbeek; Rita Decru, 1640 Sint-Genesius Rode;
Jan Degadt, 1700 Dilbeek; dhr. & mevr. Degelin-Selis, 1930 Zaventem; Luc & Lut De Koning, 2811 Hombeek; Myriam
De Meerleer, 9300 Aalst; Paul en Maggy Demol-Nartus, 1560 Hoeilaart; Conny De Storcke, 9300 Aalst; Eric & Rita De TrochMaes, 1780 Wemmel; Ann & Johan Dewolfs, 3300 Hakendover; Lucia Dewolfs, 3300 Tienen; Drukkerij-Uitgeverij Jan Verhoeven nv,
Sint-Pieters-Leeuw; dhr. & mevr. Eeckeloo, 1000 Brussel; Annie Fierens, 1853 Grimbergen; dhr. & mevr. Gillis-De Roos, 1730 Asse;
dhr. en mevr. Goessens-Mertens, 1702 Groot-Bijgaarden; Dirk-Guy en Annie Haegeman-Petit, 9620 Zottegem; Gerard Junius,
1780 Wemmel; dhr. & mevr. Lambrecht-De Bruyn, 1750 Lennik; Filip Langenus, 1755 Gooik; Jeanne Lebeck, 1081 Koekelberg;
Fam. Lories-Eeckhout, 1750 Lennik; Lieve Maes, 1930 Zaventem; Madeleine Massaer, 3220 Holsbeek; Jan Meusen, 1745 Opwijk;
dhr. & mevr. Minnoy-Allard, 1082 Brussel; Pieter Mutton, 1080 Brussel; Arlette Neels, 9000 Gent; Etienne Ottoy, 9473 Welle;
Willy & Mimi Paessens-Cruyplandt, 1700 Dilbeek; dhr. & mevr. Peirsman-Heymans, 9140 Temse; Hélène Phlips, 9300 Aalst;
Gilbert Pieraerts, 1500 Halle; Roger Platteau, 1082 Sint-Agatha-Berchem; Helena Quintyn, 1700 Dilbeek; Paula Quintyn,
9400 Ninove; Wilfried Renders, 1700 Dilbeek; Georgette Rogier, 1702 Dilbeek; In aandenken van Ann Roegies, 1860 Meise;
mevr. Frick, 1702 Dilbeek; Lydia Schmied, 1702 Groot-Bijgaarden; Roger Seldeslachts, 3360 Lovenjoel; Clement en Marie
De Win-Sempels, 1602 Vlezenbeek; Seniorenclub KBC, Brussel; Paul Saye, 1653 Dworp; Johan & Claire Stallaert-Jacobs,
1640 Sint-Genesius-Rode; J. Stengele-Vereecken, 9500 Geraardsbergen; Jean-Louis & Liliane Taelemans, 1770 Liedekerke; dhr. & mevr.
Vanbrabant-Delvo, 1080 Brussel; Joris en Miet Van Cutsem-Remans, 3600 Genk; Nicole Vanderschelde, 1800 Vilvoorde;
D & C Van Eycken-Vanschel, 1730 Asse; Marcella Vanhoudt, 1082 Sint-Agatha-Berchem; Jean Van Humbeeck, 1020 Brussel;
C & H Van Ingelgem-Van Driessche, 9300 Aalst; Jozef & Nicole Van Royen-De Corte, 9308 Hofstade; Norbert & Yvette
Van Schuerbeeck, 1742 Sint-Katharina-Lombeek; Roger Van Sebroeck-Elske Neher, 1982 Weerde; Annette & Hilde van Soest,
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe; Paul Vanstallen, 2820 Bonheiden; Dora Verhaeren, 1800 Vilvoorde; Marie Claire Wachtelaar, 1731 Zellik
in aandenken Guido Debelder; Patrick & Ann Wolfs, 3210 Lubbeek.
'Jong Talent'-concerten die we de komende maanden organiseren
in de unieke Oude Kerk van Sint-Agatha-Berchem.

Beste operettelief hebber,
Onze 'Jong Talent'-concerten, een succesverhaal en we kunnen
niet zonder!
Deze concerten krijgen de gewaardeerde steun van de spelers
van de Nationale Loterij, waarvoor onze oprechte dank.
Bovenop kunnen we nog enige financiële steun in de rug best
gebruiken.
U weet het allicht, uw bijdragen gebruiken we om nog meer
jonge talenten kansen te geven op onze podia. Die solisten en
hun begeleiders worden graag door het B.O.T. uitgenodigd...
Uw steun is voor ons en alle solisten een echte blijk van waardering.
U wil alsnog lid worden van de 'club'? Dat kan. Nieuwe leden of
leden die hun bijdrage verlengen, worden uitgenodigd voor alle
Mijn adres is niet correct; dit zijn de correcte gegevens:

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

En iedere uitnodiging geldt nog altijd voor twee personen en
natuurlijk kan u kiezen tussen de namiddag- of de avondvoorstelling.
Nog dit: we vermelden in iedere uitgave van deze krant uw
naam. Een goede traditie.
Wie lid wil worden - of blijven van het Steuncomité
kan dit doen door 50 euro
te storten op rekening
BE22 4329 1645 6147 (BIC: KREDBEBB)
van het Brussels Operettetheater,
met vermelding ‘Steuncomité 2020’.
Wij danken u oprecht voor uw steun !
Dit is de naam en het adres van een geïnteresseerde die de OperetteNieuwskrant 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).

Op de hoogte blijven?

Welkom op www.brusselsoperettetheater.be

Een trio in de brasserie

De Bietjes presenteren

maandag 30 maart vanaf 17.30 uur
Ildiko Van Dyck en Aline Lermytte, sopranen
Krissie De Waard aan de piano
Een driegangenmenu, twee zangeressen, een
pianiste, bekend operetterepertoire afgewisseld
met bekende en minder bekende duetten; dat is
het recept voor een muzikale en licht verteerbare avond in de 's Gravenmolen op 30 maart.
Ildiko Van Dyck en Aline Lermytte
leerden elkaar kennen tijdens de operetteproductie 'Orpheus in de onderwereld' van J. Offenbach. Sindsdien
ontstond een hechte vriendschap en
zongen de twee zangeressen al samen
in onze kinderopera 'Hans & Grietje'.
Zowel Ildiko als Aline zongen voor het
BOT ook al een 'Jong Talent'-concert.
Pianiste Krissie De Waard is eveneens
geen onbekende, ze was reeds te horen als begeleidster op verschillende operetteconcerten.
Voor het eerst zullen de beide zangeressen samen
een luchtig concert brengen waarin grote operetteklassiekers van o.a. Lehár, Stolz, Kálmán, Millöcker,
Offenbach,... worden afgewisseld met duetten en enkele bewerkingen van de mooiste operettemelodieën.

Voorstellingen

Zaterdag 21 maart 2020 - 14u00 en 20u00
Zondag 22 maart 2020 - 15u00

Tickets

Wie wil meegenieten, betaalt 56 euro; alles inbegrepen.

www.westrand.be / 02 466 20 30

Tijdig reserveren is aangewezen.
Uw reservering kan alleen gebeuren in de
‘s Gravenmolen en is pas geldig na betaling van
de deelnamesom. Ofwel betaalt u cash bij de inschrijving (uw kassabon op naam is uw betalingsbewijs), ofwel schrijft u het bedrag over op rekeningnummer BE04 7340 0244 6631.

Drukkerij-Uitgeverij Jan Verhoeven

nv

Bergensesteenweg 776c - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 361 13 60 - info@drukkerijverhoeven.be

Het Brussels Operettetheater wordt gesteund door:

‘s Gravenmolenstraat 70
1850 Grimbergen
02 269 11 65
info@gravenmolen.be
www.gravenmolen.be

