afgiftekantoor
BRUSSEL X
P2A9564

bpost
PB- PP B- 4630
BELGIE(N) - BELGIQUE

Jaargang 19 » nr 2 » juni, juli en augustus 2020

v.u.: Jef Verhelst,Vooruitgangstraat 331, 1030 Brussel, tel. 02 201 11 90

Het Brussels OperetteTheater stelt voor in 2020

BA-TA- CL N
‘Chinoiserie musicale’

Jacques Offenbach
Operette in één bedrijf
in de oorspronkelijke taal, met boventiteling

Kaaitheater

vrijdag 18 december om 14u en 17u
zaterdag 19 december om 14u en 17u
zondag 20 december om 14u en 17u
Solisten Gianna Cañete Gallo (sopraan)
Eric Reddet (tenor), Pierre Romainville (tenor),
Daniel Mosquera Martinez (bariton)
Regie Lieven Baert
Dirigent Eric Lederhandler
Orkest Nuove Musiche
Koorleden van het Brussels OperetteTheater

Verantwoordelijke uitgever: Jef Verhelst, Vooruitgangsstraat 331, 1030 Brussel

Sainctelettesquare 20, 1000 Brussel

Artistieke leiding Axel Everaert
Productieleiding Walter Van Wesenbeeck
Reservering:

Kaaitheater 02 201 11 90
brusselsoperettetheater@gmail.com

Meer nieuws van het BOT verder in deze krant ☞

En avant le

BA-TA-Clan !
Ba-Ta-Clan, een “chinoiserie musicale” (of operette), werd voor het eerst opgevoerd in het
Théâtre des Bouffes Parisiens in december 1855. De operette vertelt het verhaal van ‘Che-i-noor’
(China) dat geregeerd wordt door een trio Chinezen die ongelukkige Parijzenaars in vermomming
blijken te zijn.
Ba-ta-clan was Offenbachs eerste grote hit en wordt vaak als zijn meest geslaagde eenakter
genoemd; ongetwijfeld is het één van de meest ongebreideld kluchtige.
Muzikale theaterstukken moesten toen bij keizerlijk decreet beperkt blijven tot eenakters met
een maximumbezetting van drie of vier zangers, dit om de privilegies van door de regering
gesponsorde Grand-Opéra-producties te vrijwaren. Geen wonder dat Offenbach de draak
steekt met de hele bataklan van het politieke machtsspel en machinaties.
Tegelijkertijd brengt hij een muzikale parodie op de dwingende operaconventies. Hilarisch
zijn de openingsscène in een soort nepchinees en o.a. het duet in pseudo-Italiaans in de stijl
van Bellini. Er zit ook een flinke dosis Frans chauvinisme in deze komedie, en niet alleen
omdat de twee hovelingen vol nostalgie het vrolijke Parijse leventje bezingen.
De tonen van de revolutionaire hymne, het Bataclanlied, zijn opzwepend onweerstaanbaar.
In korte tijd sloegen die meeslepende tonen in bij alle lagen van de Franse maatschappij, en
waren ze te horen in bijna alle Parijse dans- en balzalen. In de daaropvolgende decennia
werd Ba-ta-clan meermaals opgevoerd in Parijs, Londen en New York.
Verhaal:
We bevinden ons in een ingebeeld China waar de koning Fé-Ni-Han (fainéant = vadsig) regeert.
Hij moet het hoofd bieden aan wraakzuchtige samenzweerders. In zijn hofhouding vinden
we Ké-Ki-Ka-Ko en Fé-An-Nich-Ton. Ze komen erachter dat ze eigenlijk gevangengenomen
Fransen zijn, de eerste een geruïneerde burggraaf, de tweede een lichte sopraan op
tournee. De twee valse Chinezen besluiten om samen te vluchten. Bij het weerklinken
van het Bataclanlied ontdekken ze dat niet alleen Fé-Ni-Han, maar ook de leider van
de samenzweerders, Ko-Ko-Ri-Ko, Fransen zijn. In ruil voor de troon helpt die laatste
de drie anderen om te vluchten.
Heel de bataklan, battaklang, batteklank…
Zo vinden we de uitdrukking terug in het Vlaams Woordenboek, in de
betekenis van: met alles erop en eraan, heel de boel, heel de santenboetiek.
Dit uit populair Frans taalgebruik overgenomen woord staat voor
gerommel, beroering, wanorde.

Op de hoogte blijven?

Welkom op www.brusselsoperettetheater.be

We blijven doorgaan ...
in de Oude Kerk in Berchem

donderdag 27 augustus om 14.30 uur & 20 uur

Ooit uitgesteld, nu tijd voor
een uitzonderlijk project
in de Oude Kerk in Berchem

donderdag 8 oktober om 14.30 uur & 20 uur
Marie-Juliette Ghazarian, mezzo-sopraan
Marie Datcharry, piano
Dit worden, hopen we, de eerste 'Jong Talent'-concerten van dit jaar.
Covid-19 maakt dat we al maanden anders met de dingen omgaan ...
Binnenkort staat een laureate van onze eerste Operettewedstrijd (september
2019) op het podium in Berchem.
Marie-Juliette vertolkt een exquis programma! Dat wordt genieten.
Genieten van ondermeer 'Acht Zigeunerlieder' van Brahms, het lied van Fatima
uit 'Oberon' van Weber en het lied van
Prins Orlofsky uit 'Die Fledermaus' van
J. Strauss.
Ook aanbevolen: drie liederen uit 'one
touch of Venus' van Weill én bovenop werk
van Gerschwin, barber 'Four Songs', Copland 'Old American songs' en Britten.
De mezzo-sopraan (26) studeerde aanvankelijk clavecimbel en later Lied (5 jaar) aan het Conservatorium C. Munch
in Parijs. Het voorbije jaar studeerde ze aan het Conservatoire Royal de
Bruxelles. Recent liep ze stage aan de MM Academie van de Brusselse
Muntschouwburg. Uiteraard volgde ze verschillende 'masterclasses' onder
meer bij Zeger Vandersteene.
Ze concerteerde op verschillende gerenomeerde podia in Brussel, Wallonië
en Parijs.

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

maandag 12 oktober om 11.30 uur

Nele Raymaekers, sopraan
en vrienden

Ildiko Van Dyck, sopraan
Aline Lermytte, sopraan
Krissie De Waard aan de piano

Fien Huysentruyt, piano
Guy Foret, klarinet
Laurence Stas, actrice
Jonas Tuch, graffiti artiest
Lena Meyskens, eindregie

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
middag in de 's Gravenmolen op 12 Oktober.

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.

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.

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.

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.

De rode draad is de trouw aan mezelf, in de vorm van een trouwritueel.
Lena Meyskens giet al deze elementen in een mooie performance.

Wie wil meegenieten, betaalt 56 euro; alles inbegrepen.

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.
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

Wat einde maart niet kon
kan nu !
Een trio in de brasserie

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.

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.

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

BA-TA-CLAN
Operette in één bedrijf
met muziek van Jacques Offenbach
op een Libretto van Ludovic Halévy

originele versie met boventiteling
in een regie van Lieven Baert
onder de muzikale leiding van Eric Lederhandler
met het orkest Nuove Musiche
met de koor van het Brussels OperetteTheater
met als solisten: Gianna Cañete Gallo (sopraan), Eric Reddet (tenor),
Pierre Romainville (tenor) en Daniel Mosquera Martinez (bariton)

Gianna Cañete Gallo

Eric Reddet

Pierre Romainville

Opvoeringen in het Kaaitheater
op 18, 19 en 20 december, telkens om 14u en 17u
U kan reserveren vanaf 1 september op het nummer 02 201 11 90
of via brusselsoperettetheater@gmail.com
Toegangskaarten: individueel €15 - groepen (vanaf - 6 pers.) €12
Rekeningnummer: BOT - BE59 7350 4732 0426
De concertzaal Bataclan
werd in 1864 gebouwd
en heette oorspronkelijk Le Grand Café
Chinois-Théatre Bata-clan, zo genoemd
refererend aan Offenbachs operette
Ba-ta-clan. Het opsplitsen van het woord
‘bataclan’ in drie monosyllaben moest de naam toen in beide
toepassingen een Chinees tintje geven.

Bataclan is uitgegroeid tot een van de grote muziekmonumenten van Parijs. Verscheidene muziekgenres passeerden er de
revue: rock’n’ roll, punk, grunch, hip hop, ska, heavy metal,
rap. Grote namen uit de muziekwereld traden er op.
Op 13 november 2015 werd de Bataclan het mikpunt van een
terroristische aanval.

Het gebouw werd als ‘café-concert’ opgevat en is in Chinese
bouwstijl opgetrokken. In de loop der jaren kende de Bataclan
verschillende bestemmingen: café-theater, bioscoop, toneelzaal,
discotheek, en de laatste dertig jaar hoofdzakelijk concertzaal.

We zijn ook te gast in de 30CC/Schouwburg
in Leuven op 12 december om 14u, 17u en 20u
Leuven:www.30CC.be of 016 300 900

Ter nagedachtenis van
dit bloedbad schilderde de street art
kunstenaar Banksy dit
'Rouwende meisje' op
een noodingang van
het concertgebouw.

Het steuncomité - de actuele lijst
Anciaux Vic, 1020 Brussel; Jeanne Baerdeman, 9630 Zwalm; Beckers Michele, 9400 Ninove; Boersma-Boels Piet & Greta, 1702
Dilbeek; Boghmans Pierre, 8760 Oostduinkerke; Bosch Berchem bvba, 1082 Brussel; Agnes Bouttry, 1761 Borchtlombeek; Broos
Arlette, 1780 Wemmel; Julia Bruneel, 1130 Brussel; Champagne Rosette, 9420 Erpe; Collier Isabelle, 1700 Dilbeek; Jef De Keyser,
1852 Beigem; De Koning - De Smet, 2811 Hombeek; Myriam De Meerleer, 9300 Aalst; Conny De Storcke, 9300 Aalst; De Sutter
Mieke, 1670 Pepingen; Clement en Marie De Win-Sempels, 1602 Vlezenbeek; Decru Rita, 1640 Sint-Genesius-Rode; Jan Degadt,
1700 Dilbeek; Paul & Maggy Demol-Nartus, 1560 Hoeilaart; Johan & Ann Dewolfs, 3300 Tienen; Lucia Dewolfs, 3300 Tienen;
Drukkerij Uitgeverij Jan Verhoeven nv, 1600 Sint-Pieters-Leeuw; Eeckeloo-Van Avermaet Jhan, 1000 Brussel; Annie Fierens,
1853 Strombeek; Nicole Frick, 1702 Groot-Bijgaarden; Gillis- De Roos Dirk, 1731 Asse; Goessens-Mertens Andre & Margot, 1702
Groot-Bijgaarden; Dirk en Annie Haegeman-Petit, 9620 Zottegem; Heyvaert- Van Buggenhout Vi& Francine, 1853 Humbeek;
Junius Gerard, 1780 Wemmel; Lambrecht-De Bruyn, 1750 Lombeek; Lories-Eeckhout, 1750 Lennik; Lieve Maes, 1930 Zaventem;
De Troch - Maes Erik & Rita, 1780 Wemmel; Massaer Madeleine, 3220 Holbeek; Jan Meussen, 1745 Opwijk; Minnoy-Allard,
1082 Brussel; Pieter Mutton, 1080 Brussel; Arlette Neels, 9000 Gent; Etienne en Joske Ottoy, 9473 Welle; Willy & Mimi PaessensCruyplandt, 1700 Dilbeek; Erik Peirsman-Heymans, 9140 Temse; Phlips Hélène, 9300 Aalst; Pieraeerts Gilbert, 1500 Halle; Quintyn
Helena , 1700 Dilbeek; Quintyn Paula, 9400 Ninove; Remans Riet, 3600 Genk; Rogier Georgette, 1702 Dilbeek; Borms Gerrit
- Aandenken Ann Rogies, 1860 Meise; Saye Paul, 1653 Dworp; Schmied Lydia, 1702 Dilbeek; Seldeslachts Roger, 3360 Lovenjoel;
Seniorenclub KBC Brussel, 1730 Asse; Johan Stallaert, 1853 Strombeek-Bever; Stengele-Vereecken Jeannine, 9500 Geraardsbergen;
Jean-Louis & Liliane Taelemans, 1770 Liedekerke; Van Eycken-Van Schel Dominique & Chris , 1730 Asse; Cristiaan & Hilde Van
Ingelgem-Van Driessche, 9300 Aalst; Van Lammeren-Engelen Patrick & Kristien, 3078 Everberg; Van Medegael-Lievens, 9340
Lede; Norbert & Yvette Van Schuerbeeck, 1742 Sint-Katharina-Lombeek; Roger Van Sebroeck, 1982 Zemst; Van Soest Annette
& Hilde, 1200 Brussel; Van Brabant-Delvo, 1080 Brussel; Vanden Meersschaut Lydia, 9472 Welle; Vanderschelde Nicole, 1800
Vilvoorde; Marcella Vanhoudt , 1082 Brussel; Paul Vanstallen, 2820 Bonheiden; Verhaeren Dora, 1800 Vilvoorde; Marie-Claire
Wachtelaer - Aandenken Guido Debelder, 1731 Zellik; Weckx Hugo, 1000 Brussel; Wolfs-Lahor Patrick & Ann, 3210 Lubbeek;
Woodwaard Alison, 1150 Sint-Stevens-Woluw; Eugene Vanstreels, 2600 Berchem; Georgette Vandooren, 1560 Hoeilaart
Beste operettelief hebber,
We kunnen u nog eens een omzeggens 'normale' Nieuwskrant
aanbieden. Het is u bekend dat het covid-19-virus de oorspronkelijke programmatie helemaal onderuitgehaald heeft. Als alles
voorspoedig verloopt zijn we samen met onze uitvoerders in staat
om u voortaan opnieuw te verwelkomen.
In deze krant presenteren we wat we voor u in petto hebben.
Het spreekt voor zich dat twee 'Jong Talent'-concerten de najaarsreeks openen. Het B.O.T. doet er veel aan om jonge talenten
heuse kansen te geven in de best mogelijke omstandigheden.
En onze inspanningen om kansen te gunnen aan jonge talenten
krijgt de gewaardeerde steun van de spelers van de Nationale Loterij. En die steun wordt de komende maanden opnieuw verleend!

houden. Tevens zijn we blij met uw oprechte blijk van waardering
in deze moeilijke tijden voor solisten die aan hun carrière werken.
U kan nog steeds lid worden! Wie lid wordt mag ervan uitgaan
dat die steun ook volgend jaar goed is voor verschillende uitnodigingen die telkens geldig zijn voor twee personen.
En zoals altijd wordt in iedere uitgave van de Operette-Nieuwskrant naam en adres van alle leden vermeld.
WIJ DANKEN U OPRECHT VOOR UW STEUN!
Wie lid wil worden – of blijven – van het Steuncomité
kan dat doen door 30 euro te storten op rekening
BE22 4329 1645 6147 (BIC: KREDBEBB)
van het Brussels Operettetheater,
met vermelding 'Steuncomité 2020-2021'

Bovenop deze steun blijven we een beroep doen op de leden van
het Steuncomité. Dit helpt ons het kostenplaatje in de hand te
Mijn adres is niet correct; dit zijn de correcte gegevens:

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

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).

Het Brussels Operettetheater wordt gesteund door:

