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Stichting

In 2015 organiseerde Stichting Opera aan de Schie

– Een ‘bootcamp’ La Mélodie Française o.l.v. Jean-Baptiste Milon
– Zes maal het Klassiek Open Podium
– Een tweedaagse workshop met Francis van Broekhuizen
– Een masterclass met Wiebke Göetjes
– Een masterclass met Maarten Koningsberger
– Twee maal een masterclass met Vitali Rozynko
– Het tweedaagse festival Opera aan de Schie
– Drie lunchconcerten in samenwerking met Theater aan de Schie

en leverde een bijdrage aan de opening van de Nacht van de Geschiedenis
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17–18 januari 2015

Workshop Opera Zingen, Spelen én Beleven,
Francis van Broekhuizen

Francis van Broekhuizen

In deze tweedaagse workshop gingen de deelnemers op zoek naar de essentie van de
muziek en tekst. Wat bedoelde de componist, en hoe vertolken we als zanger deze bedoeling het beste door gebruik van klank, tekstbeleving en spel?
1 maart 2015 Masterclass Opera en Lied, Vitali Rozynko

Deelnemer Lionel von Lawrence
luistert naar de uitleg van
Vitali Rozynko
Onder leiding van de Russisch-Amerikaanse bas-bariton Vitali Rozynko werkten de deelnemers aan hun opera- en liedrepertoire

22 maart 2015 Bootcamp La Mélodie Française o.l.v. Jean-Baptiste Milon

Monsieur le professeur
Het Frans is een prachtige taal om in te zingen, maar de grammatica is toch met de Franse
slag gemaakt: meer uitzonderingen dan regels, eindeloze files van klinkers die maar één
klank vormen, letters zonder klank en klanken zonder letters. Gelukkig is er altijd logica te
vinden en zijn er enkele stabiele regels om het geheel te ontwarren. Onder leiding van de
Franse pianist Jean-Baptiste Milon werkten de deelnemers aan hun Franse repertoire.
26 april 2015 Tiende Klassiek Open Podium

De alt Frederike Bruijn zong op het
tiende Klassieke Open Podium
Het Klassiek Open Podium richt zich op gevorderde amateurs en professioneel geschoolde
musici. Iedere zanger of instrumentalist krijgt 10 minuten tot zijn/haar beschikking. Voor de
begeleiding van de zangers is een pianist aanwezig. Het Klassiek Open Podium is een goede
gelegenheid om zich voor te bereiden op een auditie of voor een optreden. In 2015 zijn er in
totaal zes open podia georganiseerd. Deze werden gehouden in de Grote Kerk.

14 juni 2015 Elfde Klassiek Open Podium

Sopraan Nathalie Mees had op het
elfde Klassiek Open Podium een
komische act
26 juli 2015 Twaalfde Klassiek Open Podium

Het Klassiek Open Podium is niet
alleen voor vocalisten, maar ook
voor instrumentalisten. Hier de van
oorsprong Hongaarse trombonist
Zsolt Imre Szöke

23 augustus 2015 Dertiende Klassiek Open Podium

Opera is niet alleen zingen, maar
ook acteren. Hier sopraan
Christina Schönbach en tenor
René Martijn in actie
12–13 september 2015 Opera aan de Schie-festival

Opera aan de Schie verzorgde de muzikale omlijsting van Open Monumentendag Schiedam. Liefhebbers van opera, operette en lied konden hun hart ophalen aan de voorstellingen die gratis toegankelijk waren. Klassiek talent presenteerde zich op verschillende
locaties in het historische centrum van Schiedam.

Het hoogtepunt was ongetwijfeld de geregisseerde voorstelling van Cavalleria Rusticana,
de opera van Pietro Mascagni, in de Havenkerk met onder anderen Francis van Broekhuizen als Santuzza. Voor deze opera werd er gewerkt met een projectkoor, dat speciaal voor
deze voorstelling in het leven geroepen projectkoor.

Op zondagmiddag waren er op het voorplein van het Stedelijk Museum twee voorstellingen van Hans & Grietje. Deze oorspronkelijk Duitse sprookjesopera werd in het Nederlands gezongen en was bij uitstek geschikt voor kinderen.

Het weekend werd afgesloten met een opera sing-along in de Grote Kerk met medewerking van het Rotterdams Opera Koor en de sopranen Elnara Muermans en Gulnara Shafigullina.

20 september 2015 Veertiende Klassiek Open Podium

Mezzo-sopraan Elvira Grigor verleende haar medewerking aan het
veertiende Klassiek Open Podium
27 september 2015 Masterclass Opera en Lied, Vitali Rozynko

Vitali Rozynko aan het werk met
mezzo-sopraan Veronique van der
Meijden
Onder leiding van de Russisch-Amerikaanse bas-bariton Vitali Rozynko werkten de deelnemers aan hun opera- en liedrepertoire.

10 oktober 2015

Bijdrage aan opening Nacht van de Geschiedenis

Namens Opera aan de Schie
levert tenor Eric Habets (hier
tijdens sound check) een bijdrage
aan de opening van de Nacht van
de Geschiedenis in de Westvestkerk. Hij wordt daarbij op de
vleugel begeleid door Tobias
Wenting.
11 oktober 2015 Masterclass Lied, Maarten Koningsberger

Maarten Koningsberger aan het
werk met sopraan Mirella Reiche
Onder leiding van de bekende bariton Maarten Koningsberger werkten de deelnemers aan
hun liedrepertoire.
21 oktober 2015 Lunchconcert Wouter Mijnders en Jean-Baptiste Milon

In samenwerking met het Theater aan de Schie organiseerden wij een drietal lunchconcerten in de foyer van het theater. Cellist Wouter Mijns is bekend van onder andere het Leupold Trio en het Haydn Trio. Ook treedt hij geregeld en internationaal op het het ensemble
Combattimento. Hij werd begeleid door Jean-Baptiste Milon. Dezelfde avond waren zij te
horen in de radiouitzending Opium op 4.

8 november 2015 Zestiende Klassiek Open Podium

Slagwerkdocent Linda Blom bespeelt de marimba tijdens het
Klassiek Open Podium
18 november 2015 Lunchconcert Duo Vert Obscur

In samenwerking met het Theater aan de Schie in de foyer van het theater.

13 december 2015 Masterclass Opera, Wiebke Göetjes

Tussen de middag genieten de
deelnemers een eenvoudige doch
voedzame maaltijd
Onder lieding van de sopraan Wiebke Göetjes werkten de deelnemers aan hun operarepertoire.
18 december 2015 Lunchconcert Jean-Baptiste Milon

In samenwerking met Theater aan de Schie een recital in kerstsfeer zonder ‘Rudolf, the
rednosed reindeer’.

