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“Een Opera over het Valleikanaal” werd in februari 2015 achterin 
de zaal geroepen. Niemand kon op dat moment bevroeden dat twee 
jaar later dit idee was uitgegroeid tot een unieke muzikale belevenis 
Midsummer Dream bij Kasteel Stoutenburg in Leusden.

Hoe een muzikaal sprookje 
werkelijkheid werd in Leusden!
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Van idee tot besluit 
De Cultuurkoepel Leusden, een samenwerking van Scholen in de Kunst 
Leusden, Bibliotheek Leusden, Fort 33 en Theater de Tuin. Ze hebben 
de cultuurnota 2016-2018 geschreven en hadden daartoe twee  
dialoogsessies georganiseerd om input te krijgen. Ruim 80 mensen 
maakten daar gebruik van en vele ideeën zijn opgenomen in de nota  
Leuker Leusden waaronder de opera over het Valleikanaal.

Een traject waarin participatie van inwoners en organisatie vanuit 
Leusden centraal heeft gestaan. We hebben professionals uit de  
muzikale wereld van zang en opera betrokken bij de uitwerking van het 
idee om een opera te organiseren. Met Marjolein Stots, Kasper Kröner  
(beiden uit Leusden) en Joke Hoolboom, artistiek leider en directeur  
van Holland Opera, hebben wij al brainstormend inhoud gegeven aan 
het concept. 

Van links naar rechts Ton Weevers, Marjolein Stots, Kasper Kröner en Joke Hoolboom
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De volgende stap was het zoeken naar een geschikte locatie. Het Vallei-
kanaal viel al snel af vanwege de vele logistieke problemen. In overleg 
met wethouder Erik van Beurden en toenmalig burgemeester  
Annemieke Vermeulen zijn diverse locaties bekeken en al snel kwam 
Kasteel Stoutenburg van het Utrechts Landschap in beeld. Regisseur 
Joke Hoolboom was gelijk enthousiast over het bos en kasteel en zag de 
voorstelling al voor zich. Het zou Midzomernachtsdroom van  
Shakespeare moeten worden, het sprookje dat hier tot werkelijkheid 
kon komen. De bezoekers konden ook nog genieten van mini voorstel-
lingen door van venster naar venster te lopen in het fraaie bos. De di-
recteur van het Utrechts Landschap, Saskia van Dockum was ook zeer 
enthousiast en zegde haar medewerking toe.

In juli 2016 werd de datum vastgesteld op het laatste weekend van  
augustus 2017. Een jaar om voor te bereiden. Dat moest haalbaar zijn.

Uitgangspunten 
Vanaf het begin waren een paar zaken duidelijk voor ons. De opera 
moest professioneel zijn en een samenwerking worden van professio-
nals en amateurs uit Leusden. Er moest een verbinding komen tussen 
cultuur en natuur. De voorstelling moest laagdrempelig zijn voor alle 
bezoekers, waaronder kwetsbare groepen. De organisatie moest breed 
worden gedragen door vrijwilligers. Tenslotte moest er een breed 
draagvlak komen van gemeente, provincie en lokaal bedrijfsleven.  
 

Financiering en begroting
In de periode juli 2016-januari 2017 lag de nadruk op het veiligstellen 
van de financiële middelen. In samenspraak met Joke Hoolboom en de 
ervaringen van Holland Opera hebben we een begroting kunnen opstel-
len die achteraf gezien al aardig de lading dekte. Vooral de invulling 
van het artistieke gedeelte en van de techniek (licht en geluid etc.) 
maakten al snel duidelijk dat we het hebben over een ambitieus project 
met een begroting die geraamd werd op 140.000 euro. Aanvullend op 
de muzikale activiteiten ontstond het idee om de bezoekers een gratis 
picknick aan te bieden. 
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Met de begroting op zak en een goed projectplan zijn we op zoek  
gegaan naar sponsoren en fondsen. De gemeente Leusden heeft ons 
daarbij goed geholpen. Niet alleen door aan te geven dat de gemeente 
actief wilde participeren maar ook door contacten te leggen met  
provincie en mogelijke sponsoren. Daarnaast hebben we vele fondsen  
benaderd en zijn gesprekken gevoerd met mogelijke sponsoren. Half 
januari 2017 waren er voldoende toezeggingen binnen om verantwoord 
een ja te zeggen en uiteindelijk is de opera gedragen door meer dan  
50 sponsoren.

 

Organisatie
Vanaf het moment waarop we besloten om door te gaan moesten we 
werken langs twee lijnen. De invulling van het artistieke gedeelte on-
der leiding van Joke Hoolboom en het organiseren van het evenement. 

Tot februari 2017 waren het de initiatiefnemers Ton Weevers en  
Cees Floor die de kar trokken. Nu was het moment aangebroken om de  
organisatie op te zetten en in te vullen. Gekozen is voor een klein 
bestuur van 3 personen en een projectgroep waarin alle onderdelen van 
het project vertegenwoordigd waren. 

In februari 2017 is de Stichtingsakte gepasseerd en werd Stichting 
Opera Leusden een feit. Vanaf dat moment konden we formeel  
contracten afsluiten en gelden bij fondsen aanvragen. In maart  
werd het bestuur versterkt met Richard Klaassen in de functie  
van penningmeester.
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Van links naar rechts:   
Cees Floor (secretaris),  
Richard Klaassen (penningmeester),  
Ton Weevers (voorzitter).



Projectgroep 
We hebben gezocht naar mensen die geworteld zijn in de Leusdense sa-
menleving en die specifieke kennis hebben van het organiseren van een 
deelaspect. De projectgroep bestaat uit de volgende personen:

Projectleider: Ton Weevers
Productieleider algemeen: Marina van Houte
PR/communicatie: Mireille den Hartog
Webmaster/tickets: Bart Wichers
Projectleider Bijzondere Groepen: Dieuwke Biesma
Coördinator Projectkoor: Nel Menkveld
Repetitor: Frits Klostermann
Harmonie Lisiduna: Marjolein van Meggelen
Vertegenwoordiger gemeente: Wilma van de Riet
Geluid/licht algemeen: Jos Voskuilen
Audio adviseur: Marc Kocks
Vrijwilligerscoördinatie: Margriet van der Wee
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Van links naar rechts: Jos Voskuilen, Dieuwke Biesma, Marina van Houte, Marc Kocks, Cees Floor, 
Bart Wichers, Ton Weevers, Wilma van de Riet. Zittend van links naar rechts: Mireille den Hartog, 
Nel Menkveld, Richard Klaassen en Margriet van der Wee.



Creatie
Het tekenen van het contract met Joke Hoolboom als regisseur was 
het begin van de invulling met de vele professionals. De muziek moest 
opnieuw gearrangeerd worden, welke hoofdpersonen konden daar het 
beste invulling aan geven en hoe moest de samenstelling van het  
muziekensemble er uitzien.

Voor de diverse rollen kwamen wij in samenspraak met de regisseur uit 
bij Donij van Doorn (als Titania) Oscar Verhaar (als Oberon) en  
Fabian Egli (de ezel) als solisten. Wishfull Singing met onder andere 
Marjolein Stots hebben de rol van de elfen vervuld. De elf Puck werd 
gespeeld door de danser Kenzo Kusuda, die perfect in het totaalplaatje 
pastte.

Fabian Egli (de ezel) 

Donij van Doorn (als Titania) 

Oscar Verhaar (als Oberon) 

Wishfull Singing met o.a. Marjolein Stots

Kenzo Kusuda (Puck) 
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Daarnaast zijn er veel amateurs uit Leusden betrokken bij de  
uitvoering. Een oproep voor zangeressen voor een projectkoor leverden  
gelijk meer dan 30 reacties op. Harmonie Lisiduna was zeer  
enthousiast om mee te werken omdat de opera een invulling gaf aan 
hun strategie om in een breder terrein te exceleren. In april waren de 
eerste repetities van het dameskoor begonnen. Ook Lisiduna begon in 
die tijd al met repeteren. 

Voor licht en geluid, essentieel voor een goede uitvoering, zijn we  
terecht gekomen bij partijen die al intensief samenwerken met  
Holland Opera en die ervaring hebben met projecten op lokatie.

In juli werd er twee weken intensief geoefend in de Veerensmederij in 
Amersfoort door het muziekensemble en de professionals. En werd nog 
gesleuteld aan de arrangementen met Jesse Passenier en de  
kostuumontwerpster Tessa Verbei heeft de eerste doorpas gedaan. 
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Het evenement 
Belangrijk was dat er een goed communicatieplan zou komen. Daar-
naast een plan voor de organisatie in het algemeen inclusief de picknick 
en een plan om kwetsbare groepen te betrekken bij dit evenement. 

De gesprekken met Utrechts Landschap over de invulling van het ter-
rein verliepen in volle harmonie en we kregen alle medewerking.

Een oproep voor vrijwilligers leverden al gelijk meer dan 60 reacties op 
en uiteindelijk zijn er meer dan 75 vrijwilligers betrokken bij het  
project, naast het projectkoor, de harmonie Lisiduna, de projectgroep 
en het bestuur. In totaal ca.140 personen die het project van nabij  
hebben meegemaakt.

Van de bewoners van het kasteel kregen we alle medewerking. We 
mochten de kapel en andere ruimtes gebruiken. Zo konden we de crew 
en alle professionele en amateurartiesten prima onderbrengen op hun 
eigen plek.

De vergunningsaanvraag is ingediend bij de gemeente en een  
calamiteitenplan is opgesteld.
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e-ticket

Wij wensen u een hele mooie unieke muzikale belevenis

Voorstelling :  Midsummer DreamLocatie:  Kasteel Stoutenburg
Datum :   Vrijdag 25 augustus 2017
Aanvang :  18.00 uurTicket:   VolwassenenPrijs:    e 35,00 incl. gratis Picnic

LOCATIE
Kasteel Stoutenburg, Stoutenburgerlaan 5, LeusdenROUTEBESCHRIJVINGMet de auto

Vanuit richting Utrecht: neem op de A28 afslag 7 (Leusden) 

en sla rechtsaf naar de Randweg (borden Leusden). Na 650 

m op de kruising linksaf Plesmanstraat. Na 500 m draait 

de Plesmanstraat iet naar links en wordt Horsterweg.Na 1,3 

km op de  T-spitsing sla rechtsaf naar de Hessenweg.

Na 650 m linksaf Stoutenburgerlaan. Na 100 m ziet u aan 

de rechts Kasteel Stoutenburg. Volg daarna de parkeeraan-

wijzingen.

Met de fiets
Het beste vervoermiddel om bij Kasteel Stoutenburg te 

komen is per fiets. 
PARKEREN
Tegenover het kasteel is ruimte gereserveerd om te parke-

ren. Wilt u uw parkeerticket afgeven aan de parkeerwach-

ters.
 
ALGEMENE INFORMATIENa aankomst meldt u zich bij één van de balies.

U ontvangt hier een festivalbandje en een voucher voor 

de picnic. De kleur geeft aan in welke groep u zit voor de 

wandeling. U wordt begeleid naar één van de picnic-ta-

fels. In principe vindt de picnic plaats in groepen van 4 

personen. Met 4 vouchers kunt u de picnic-tas afhalen bij 

de PICNIC wagens.De picnic kunt u aanvullen met diverse producten die op 

aparte tafels liggen. Drankjes kunt u tegen betaling van 

€2,50 per munt bij de bar verkrijgen.
Het is niet toegestaan eigen drank mee te nemen.
5 minuten voor aanvang wordt u verzocht naar de tribune 

te gaan. Daar wordt u welkom geheten en volgen nadere 

mededelingen. Wij wensen u een genoegzame picnic en 

een mooie voorstelling. 
VEILIGHEID
Voor u en onze veiligheid verzoeken wij u geen grote 

tassen en rugzakken mee te nemen. Wij vragen u ook om 

uw legitimatiebewijs bij de hand te hebben.
 
INFORMATIE/VRAGENIndien u vragen heeft over Midsummer Dream, zie dan 

onze website www.operaleusden.nl. Treft u geen adequaat 

antwoord aan, mail dan naar : info@operaleusden.nl

www.operaleusden.nl

Communicatieplan en PR
Om de opera bij een breed publiek bekend te maken is er een  
communicatieplan gemaakt waarin alle facetten die benodigd zijn  
naar voren komen. 

In maart 2017 hebben we het project gelanceerd in Theater De Tuin 
voor de sponsoren, waarbij de gemeente in de persoon van  
waarnemend burgemeester Margreet Horselenberg, de provincie  
vertegenwoordigd werd door de gedeputeerde Mariëtte Pennarts, van 
het Utrechts Landschap was de directeur Saskia van Dockum aanwezig 
en namens de artistieke invulling Marjolein Stots. 

Vervolgens kwamen alle bekende elementen aan bod, zoals: flyers,  
posters, programmaboekjes, banners, vlaggen, T-shirts, schorten,  
menukaarten, bewegwijzering etc.

Uiteraard is er ook een website ontwikkeld (www.operaleusden.nl) en 
er is gebruik gemaakt van het ticketsysteem van Theater De Tuin.

Er zijn diverse artikelen verschenen in de lokale bladen en in het bij-
zonder in de Leusderkrant, die als sponsor ons redactionele ruimte 
heeft aangeboden. Ook zijn er interviews geweest bij de  
regionale omroepen en zijn er o.a. door Rabo TV, Leusden TV en  
omroep EVA rapportages gemaakt.

De presentatie, communicatie en de mond tot mondreclame liep zo 
voorspoedig dat de voorstellingen in mei/juni reeds waren uitverkocht. 

Van links naar rechts: Marjolein Stots, Mariëtte Pennarts,  
Margreet Horselenberg, ton Weevers, Erik van Beurden en  
Saskia van Dockum.



Wat is er allemaal voor u bij de Picnic ?

 Als u 4 vouchers inlevert bij de Picnic wagentjes dan ontvangt u 
één picnic tas met houdbare producten. Daarna kunt u bij 

de marktkramen andere gerechten gaan halen. 

Welkom

Midsummer Dream
Picnic Menu

Bij de marktkramen is te verkrijgen:
  Groentesoep
 Pastasalade
 Aardappelsalade 
 Salade buffet
 Kibbeling
 Vissalade 
 Diverse soorten brood
  Kaas, ham en eieren
  Jam 
 (oogst van eigen erf van Annelieke Overgoor)
 Honing 
 (van de bijen van de vlindertuin Leusden)
  Fruit en vruchtensap 
 (van Het Lokaal)
 Melk 
 (van de Weide Weelde )

De picnic is mede mogelijk gemaakt door: PicNic, Het Lokaal, 
Ru-Vis, Kletersteeg, ’t Oud Erf, Sligro, Oogst van eigen erf, 

vlindertuin Leusden en Weide Weelde. 
De tafels zijn gedecoreerd door Jack Mensinga Bloemstylist en de 

Pluktuin van Wilma van Ravenhorst. 

MidsummerDream
Venster
Oberon 
en Puck

Plattegrond

Venster Oberon
 en Puck

Kassa
Ontvangstbalie

Workshop
Bar

PicnicPicnic

PodiumTribune

Venster Koor

Venster Titania

Welkom

Welkom

Welkom

Welkom

Toiletten

Welkom

Welkom

Venster Ezel en 
de 5 elfen

1

2

3

4

Gele groep

Venster  Koor is start- en eindpunt
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Project opera op de basisscholen
Aan de opera Midsummer Dream waren meerdere activiteiten  
gekoppeld. De bibliotheek gaf volop aandacht aan de vele werken van  
Shakespeare. Er was een speciale hoek met boeken ingericht.

Het betrekken van de jeugd bij deze vorm van muziek stond vanaf het 
begin vast. Muzikale vorming is belangrijk voor ieder kind en daar 
wordt te weinig aandacht aan besteed in het onderwijs. We hebben een 
goedkoop jeugdtarief van 5 euro gehanteerd om zoveel mogelijk  
gezinnen de gelegenheid te geven samen naar de voorstelling te  
komen. Op de zondagmiddag is daar met name gebruik van gemaakt.

We wilden echter meer en hebben de basisscholen in de gemeente 
Leusden de gelegenheid gegeven in te schrijven op extra muzieklessen 
specifiek over de opera. Een docent van Scholen in de Kunst Leusden 
heeft de kinderen meegenomen in de wereld van de opera en met ze 
gezongen en gedanst. De kinderen waren heel enthousiast en hebben 
genoten. Dit werd mede mogelijk gemaakt door Stichting De Boom.

Speciale groepen
Het betrekken van kwetsbare groepen bij de voorstellingen was voor
ons altijd een uitgangspunt geweest. Mensen uitnodigen die anders
niet waren gekomen. We hebben 150 kaarten gratis beschikbaar 
gesteld, mede mogelijk gemaakt door het Fonds Samenlevingsinitiatie-
venen andere sponsors. Er is samenwerking gezocht met organisaties 
om een en ander goed voor te bereiden en om de drempel weg te halen. 
Zo hebben mensen meegedaan met een verstandelijke beperking  
(Abrona) en met een niet-aangeboren hersenletsel (Boogh). Via het 
Maatjesproject kwamen er mensen uit de Schuldhulpverlening binnen. 
Samen met Vier het Leven zorgden het Maatjesproject dat eenzame 
mensen niets hoefden te missen. Bedemzorg bracht mensen met geheu-
genproblemen en dementie mee.

Het begeleiden vooraf en tijdens de voorstelling vraagt extra aandacht,
ook omdat tijdens de voorstelling gelopen moest worden. De mensen
konden hun eigen begeleiders meenemen naar de voorstelling. De ven-
sterswaren goed bereikbaar voor rolstoelers, rollators en mensen die
slecht ter been waren. Ook een golfkar werd ingezet. Het vervoer van
en naar kasteel Stoutenburg was prima geregeld. De mensen hebben
genoten en de beleving van deze bezoekers was geweldig.

“Ik heb geen uitjes en heb nog nooit zoiets moois meegemaakt!”
(bekend bij schuldhulpverlening)
“Wat bijzonder, dat ik met mijn rolstoel overal bij kon zijn in het bos”
(bekend bij Boogh)
“Dit was een onvergetelijk feest!” (bekend bij Abrona)



Voorbereiding en repetities
Donderdag 17 augustus kwamen de eerste vrachtauto’s al heel vroeg 
het terrein oprijden en werd met de opbouw begonnen. Tribune voor 
300 personen, licht- en geluidtoren, een decor dat speciaal was  
ontworpen en die paste in de bomenrijke omgeving, het opzetten van 
tenten en het leggen van wel meer dan 800 meter kabel. De vensters 
werden immers ook verlicht. Er werden twee aggregaten geplaatst voor 
het licht en het geluid. Zaterdagochtend 19 augustus was het een druk-
te van belang. Het hele weekend werd er gerepeteerd. Iedereen was 
aanwezig van de professionals, de crew, het projectkoor en harmonie 
Lisiduna. Van ‘s morgens 9.00 uur tot 18.00 uur, twee dagen lang. Het 
was voor met name de amateurs een heel leerzaam en intensief  
weekend. Ook werden de speciaal ontworpen kostuums aangemeten.

Maandag was een vrije dag. Op deze avond hebben we alle vrijwilligers 
ontvangen op het terrein en een toelichting gegeven op het spektakel, 
zijn de vensters gelopen en hebben we ze enthousiast gemaakt voor 
wat komen ging.
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Donderdagavond was de generale repetitie met publiek. Hiervoor  
waren uitgenodigd alle vrijwilligers die meededen, de partners van de 
leden van het projectkoor en harmonie Lisiduna en alle bewoners van 
de Stoutenburgerlaan. Ruim 200 mensen waren aanwezig waardoor 
we goed konden oefenen op het lopen in groepen naar de vensters. Het 
was spannend maar het lukte allemaal goed. Ook de verkeersregelaars 
en EHBO waren al aanwezig om te testen.

Inmiddels waren de strobalen neergelegd. Deze dienden als zitbank en 
tafel voor de picknick. Ook de toiletwagen en tenten werden geplaatst. 
Op het weiland aan de overkant was het parkeerterrein ingericht.



13



Première vrijdag 25 augustus 2017
Het was heel mooi weer en de voorspellingen zagen er gelukkig goed 
uit voor het hele weekend. De organisatie beseft dat het prachtige weer 
een cadeautje is geweest wat veel heeft bijgedragen aan het succes van 
de opera. 

De première was al heel gauw uitverkocht en met name waren de vele 
sponsoren aanwezig. Voor ons gelijk een test of de organisatie rondom 
de picknick naar behoren functioneerde. Voor 300 personen een pick-
nick verzorgen met drank en eten. We hebben gewerkt met lokale en  
regionale bedrijven, van kaas tot groente, van vis tot brood. 

Leerlingen van Scholen in de Kunst Leusden speelden muziek tijdens de 
picknick. Een schilderworkshop werd gegeven door Evelien Kooloos en 
daar is veel gebruik van gemaakt. De kunstenaarsvereniging “De Vrije 
Kwasten” hadden in mei/juni een 12-tal mooie schilderijen gemaakt 
waarop voor de ezel een prominente rol was weggelegd. Op de schilde-
rijen kon worden geboden en de opbrengst hiervan was voor een goed 
doel, namelijk de Ezelsociëteit in Zeist. In augustus j.l. hebben wij als 
Stichting een cheque kunnen overhandigen van €1000.-.
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Om kwart over acht werd de aftrap gedaan door onze voorzitter  
Ton Weevers die daarna de presentatie overliet aan Dieuwertje Blok  
die een kort interview hield met de wethouder van Cultuur,  
Erik van Beurden en de waarnemend burgemeester  
Margreet Horselenberg. Zij had nog een verrassing bij zich, namelijk de 
erespeld die behoort bij de onderscheiding ereburger van Leusden, voor  
Ton Weevers voor zijn inzet voor alle culturele activiteiten in Leusden, 
zoals destijds het oprichten van Theater De Tuin. Daarna een kort  
gesprek met regisseuse Joke Hoolboom waarna de voorstelling  
begon met een ouverture van het ensemble en harmonie Lisiduna. In 
vier groepen liepen de toeschouwers langs de vier vensters door het 
bos. Rond tien uur zat iedereen weer op de tribune voor de opvoering 
van het sprookje. De apotheose was indrukwekkend en ontroerend. 
Een daverend applaus daalde vanaf de tribune neer op alle artiesten  
die verblijd werden met een mooie bos bloemen. Na afloop kreeg  
iedereen een glas prosecco om nog met elkaar te proosten op deze 
mooie uitvoering. 

Weekend 26 en 27 augustus 2017
Zaterdagmiddag waren er speciale gasten. Deze voorstelling was mede 
bestemd voor kwetsbare mensen. Ruim 150 waren op de uitnodiging 
afgekomen, samen met hun begeleiders. Het was een drukte van  
belang van komende en gaande busjes. 
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Zaterdagavond vierden het Utrechts Landschap met een aantal  
genodigden het 90-jarig bestaan van het Utrechts Landschap en  
Saskia van Dockum heeft bij het interview met Dieuwertje Blok haar 
gasten persoonlijk welkom geheten en heeft in haar woordje het belang 
van cultuur en natuur nog eens duidelijk onderstreept. En ze was er 
trots op dat dit bijzondere evenement op hun eigen landgoed in een  
bijzondere sfeer plaatsvond.  

Zondagmiddag was een middag die meer was voor de gezinnen en met 
name de nieuwe bewoners van het Valleipark. De gasten werden deze 
middag in het bijzonder welkom geheten door de gedeputeerde  
Mariëtte Pennarts. Zij zei in het interview met Dieuwertje Blok dat ze 
trots was op Leusden dat hier een dergelijk project van de grond is  
gekomen en dat dit nog nergens anders in de provincie is voorgekomen. 
Zondagavond vond de slotvoorstelling plaats. Zondagavond om halfelf 
na het laatste applaus viel de spanning bij iedereen weg, bij artiesten, 
bij vrijwilligers, bij leden van projectkoor en harmonie, bij de  
regisseur, de vele technici en bovenal bij de organisatie.

Het waren vijf fantastische voorstellingen bij prachtig zomers weer 
met een enthousiast publiek, met gedreven vrijwilligers en een  
mooi samenspel van professionals en amateurs uit Leusden. Precies 
wat we voor ogen hadden toen we aan dit project begonnen.
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Enquête
Na afloop hebben we bezoekers per mail gevraagd een korte enquête in 
te vullen. Ruim 50% van de geënquêteerde heeft hierop gereageerd, 
een heel hoog percentage. Er zijn ook enquêtes gehouden onder de vrij-
willigers, projectkoor en harmonie Lisiduna. Ook de uitkomst van deze 
enquêtes zijn in de lijn van de bezoekersenquête. De muzikanten van 
harmonie Lisiduna vonden dat de opera een ‘geweldige ervaring’ was en 
zeker voor herhaling vatbaar is. Lisiduna heeft zich, mede dankzij de 
vele gastmuzikanten, goed op de kaart gezet. 
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Meest opvallende was dat we door moeten gaan en dat we het volgend 
jaar weer moeten organiseren. Een beter compliment kan je niet krij-
gen. Natuurlijk waren er ook vele tips om het nog beter te doen, met 
name in de organisatie en de picknick. We herkenden ons daarin want 
ook wij zagen natuurlijk zaken die niet helemaal goed liepen. Het was 
voor ons de eerste keer dat we zo’n groots evenement organiseerden.

Het blijkt dat de lat door de scores en het succes bijzonder hoog ligt, 
dat maakt het voor het bestuur van de Stichting niet eenvoudig omdat 
het verwachtingspatroon dienovereenkomstig is. Kortom een uitdaging 
voor het bestuur met inachtneming van de verbeterpunten.

Reacties en uitspraken naar aanleiding van de bezoekersenquête

Fantastisch, Geweldig, Mooie belevenis, Afwisselend en verrassend, 
Grandioos.
Prachtige ambiance, mooi verzorgde kostuums, goede muziek, 
prachtige zang.
Het totaal, wat een organisatie!
Het geheel was een hele professionele belevenis. Maar vooral de opera zelf 
was prachtig. De scenes in het bos waren dan toch ook een hele aparte 
ervaring die hoort bij deze plek. In het theater kan je dit niet doen. 
Geweldige locatie en leuk om professionals en amateurs samen te zien 
optreden.
Te lange wachtrij voor de picknick.
We hebben genoten! Wat een kwaliteit, wat een sfeer. Please, volgend jaar 
weer!,
Ik dacht dat het leuk zou worden, ik vond het een topervaring!
Alles was geweldig. Overal was aangedacht. Mooi aangekleed geweldig.
Tof op de fiets heen, betaalbaar en professioneel van opzet door cast en op-
bouw en organisatie.

De relatief kleine hoeveelheid toeschouwers maakte het erg intiem en het 
contact met de acteurs/zingers erg intens. Zeer bijzonder en wat ons betreft 
heel graag voor herhaling vatbaar.
Alles klopte, de locatie, het publiek erbij betrekken en uiteraard het 
imponerende optreden van de professionals en zéker ook het projectkoor. 
Adembenemend was het.
Prachtige belichting.
We hadden vip kaarten maar je kreeg geen waar voor je geld, behalve dat 
het inclusief parkeergeld en twee drankjes was en aparte incheck balie. Dat 
is zeker geen 25 euro pp extra waard.
Misschien is het geen 9 of 10 omdat er nog wat verbeteringen zijn aan de 
logistiek van de lunch (inhoud prima) en aan de mogelijkheid om tussen de 
vensters door wat te drinken. 
Ben zeer onder de indruk van het muziekspektakel. Met name omdat dit de 
eerste keer was dat ik een opera mee maakte.
Fantastisch om zo'n primeur mee te mogen maken.
Vernieuwende manier van opera presenteren.
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Financiën
Het hele project is in financieel oogpunt goed verlopen. Door de betrok-
kenheid van de gemeente Leusden, in financiële zin, zijn we in staat 
geweest andere sponsoren en fondsen achter ons plan te krijgen. Ruim 
50 sponsoren hebben in geld of in natura bijgedragen. Dit laatste  
aspect komt niet in het financieel verslag naar voren, maar kan geschat 
worden op duizenden euro’s. 

We hebben uiteindelijk meer baten ontvangen dan oorspronkelijk be-
groot. Aan de andere kant waren er ook uitgaven te laag begroot omdat 
tijdens het voorbereidingstraject de inzichten veranderden. We hebben 
vanaf het begin altijd gekeken wat financieel verantwoord was en of 
we de middelen daarvoor hadden. 

Het projectresultaat is met een positief resultaat afgesloten. Op zich 
een prima resultaat voor een project dat we voor de eerste keer  
hebben georganiseerd. De projectbegroting is uiteindelijk uitgekomen 
op 170.000 euro. Dit is een bedrag dat in de toekomst nodig is om  
dergelijke professionele producties te kunnen realiseren. Waarbij we de 
inbreng van de sponsoren in natura niet moeten vergeten.

Oktober 2017, bestuur Stichting Opera Leusden

Conclusie
Meer dan 1500 mensen hebben intens genoten van een prachtige  
voorstelling in een prachtige omgeving waar cultuur en natuur  
elkaar ontmoeten. 

Waar professionals en amateurs uit Leusden samen repeteren,  
optreden en elkaar inspireren. 
 
Waar meer dan 140 vrijwilligers betrokken zijn bij de organisatie.

Waar meer dan 50 lokale, regionale en nationale sponsoren/ 
stichtingen een bijdrage hebben gegeven waardoor het financieel 
mede mogelijk is gemaakt.

Waar gemeente, provincie en Utrechts Landschap samen optrokken 
om dit van de grond te krijgen.

Waar kwetsbare mensen speciaal welkom waren en dit ook financieel 
mogelijk was. 

Kortom: een geweldige Leusden promotie
Dit vraagt om een vervolg!!!
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Dank aan iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd aan Midsummer Dream 

Stichting Opera Leusden


