
“IL Bosco deLL’amore”
een unieke muzikale belevenis in Leusden.
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Verslag van een muzikale belevenis 

in de vorm van een opera op Landgoed Leusderend te Leusden.
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ilBosco
dell'amore

Unieke muzikale belevenis in Leusden

30/31-08 & 
1/2-09 2018

Bezoekers houden van een muzikaal sprookje

ruim 2500 bezoekers hebben dit jaar genoten van de  
muzikale belevenis “IL Bosco dell’amore. Na de zeer  
succesvolle opera midsummer dream bij Kasteel  
stoutenburg van het Utrechts Landschap was dit jaar  
gekozen voor de opera IL Bosco dell’amore.

een andere locatie, een andere opera, andere solisten en 
muzikanten, ander decor maar wel weer een sprookje. een 
sprookje van een nimf die in een boom verandert maar ook 
een sprookje in de belevening van de mensen. 

Twee keer zoveel toeschouwers, twee prachtige atria voor 
de vensters, een prachtig landgoed met fraaie gebouwen, 
topsolisten en muzikanten, projectkoor en dansers, meer 
dan 100 vrijwilligers, allemaal ingrediënten voor een  
succesvolle uitvoering. In dit verslag leest u er mee over 
en laat u vooral inspireren door de prachtige foto’s. Kijk en 
luister op de website www.operaleusden.nl en geniet nog 
een keer van de prachtige muziek en sfeervolle beelden.

Bestuur Stichting Opera Leusden
Ton Weevers (voorzitter)
cees Floor (secretaris)
richard Klaassen (penningmeester)
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Voorbereiding

Na de zeer succesvolle opera midsummer dream waren we overtuigd 
dat er een tweede opera in Leusden moest komen. de reacties vanuit de 
gemeente Leusden, van sponsoren, van enthousiaste bezoekers  
sterkten ons dat we door moesten gaan op de ingeslagen weg door een 
tweede muzikale belevenis te gaan organiseren.

Wel met dezelfde uitgangspunten:

• een professionele opera op een van de vele mooie landgoederen van  
 Leusden

• een wandel-opera waarbij bezoekers worden meegenomen over het  
 landgoed 

• een opera van en voor inwoners van Leusden en de regio, gedragen  
 door de gemeente en sponsoren met wederom een projectkoor, har- 
 monie en dansers en inbreng van lokale topsolisten en met inzet  
 van veel vrijwilligers. 

• de voorstelling moet laagdrempelig zijn voor alle bezoekers waar- 
 onder bijzondere groepen

• Voorafgaand aan de opera gelegenheid om met elkaar iets te eten en  
 te drinken

Keuze Landgoed

In het najaar van 2017 zijn diverse locaties bezocht, ieder met een  
eigen sfeer en dynamiek. Zo kwamen we uit bij Landgoed  
Leusderend van don Bosco Beheer. een landgoed met een 100- jarige 
historie welke in 1918 in opdracht gebouwd werd door Jhr. J.K.H. de 
Beaufort die sinds 1913 burgemeester van Leusden was. Bij veel in-
woners bekend als don Bosco, een voormalig internaat en technische 
school. dit terrein is 20 jaar geleden aangevuld met nieuwbouw kanto-
ren voorzien van twee prachtige atria. deze atria staan garant voor een 
mooie akoestiek. 
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Artistieke leiding

door een eigen productie van Holland opera konden we dit jaar geen 
beroep doen op Joke Hoolboom als regisseur. Na enkele gesprekken 
kwamen we uit bij Jos Groenier, een regisseur die zijn sporen in de  
opera heeft verdiend in bijzondere producties. met Jos hebben we de 
uitgangspunten van de nieuwe opera besproken. Na een bezoek aan 
Landgoed Leusderend was hij zeer enthousiast en was voor hem duide-
lijk welke opera er uitgevoerd moest worden:

Gli amori d`apollo e di dafne van cavelli gebaseerd op een libretto van 
Giovanni Busenello. Uiteindelijk bewerkt speciaal voor ons in een  
luchtige bewerking onder de passende titel: IL Bosco dell’amore naar 
het landgoed don Bosco.

als muzikaal leider is Kaspar Kröner (countertenor) uit Leusden  
gevraagd, hij heeft in overleg met de orkestleider  
adrián rodríguez van der spoel de arrangementen aangepast  
voor de opera.
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Links Kaspar Kröner (muzikaal leider en solist), 

rechts Jos Groenier (regisseur).



Het verhaal

Il Bosco dell’amore ofwel “#me too”... sinds de klassieke oudheid...
Il Bosco dell’amore is een luchtige bewerking van de cavalli opera 
”Gli amori d’apollo e di dafne”, gebaseerd op een libretto van 
Giovanni Busenello. Het is het klassieke verhaal van de god apollo die 
probeert de Nymph dafne te schaken, zij is daar in het geheel niet van 
gediend. Het moment dat hij haar bijna weet te overmeesteren veran-
dert zij in een boom, waardoor zijn acties tevergeefs bleken te zijn.
Het is verwonderlijk om in een opera van circa 400 jaar geleden 
dezelfde argumenten tegen te komen die het machtsmisbruik en de 
intimidatie in onze huidige tijd kenmerken: “Ik ben apollo, een god en 
daarom moet je mij liefhebben”

Het is één van de eerste opera’s die in Venetië in de commerciële 
theaters voor een openbaar publiek werd opgevoerd. dus niet meer ex-
clusief voor de hooggeplaatsten aan de hoven. dat hield o.a. in dat de 
thematiek wereldser, aardser en minder melodramatisch werd en de 
effecten spectaculairder. om die reden hebben wij gekozen om dit stuk 
op de locatie Landgoed Leusderend in Leusden uit te brengen. Waarbij 
het van groot belang is dat de scènes dynamisch en aansprekend zijn. 
Komisch uitvergrote emoties die zich afwisselen met momenten van 
hoop, wanhoop en levenslust die plots omslaan in ontroerende en 
dramatische klaagzang.
Kortom een meer dan enerverende vertelling over machtsmisbruik 
en liefdesdriften, standvastigheid en eigenwaarde op fantastische 
muziek van toen en in een herkenbare enscenering van nu.
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Kaspar Kröner als apollo en donij van doorn als dafne.



emilio aquilar

donij van doorn
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cast

Voor ons was belangrijk dat in Leusden bekende solisten deel gingen 
uitmaken van de cast. de eigen inwoners Kasper Kröner en marjolein 
stots, zij is zangeres bij Wishful singing. ook Wishful singing, donij 
van doorn en Fabian egli maakten net als vorig jaar deel uit van de cast 
en Fee suzanne de ruiter en emilio aquilar maakte de cast compleet. 
de opera speelde zich af 400 jaar geleden. de muziek moest daarop 
aansluiten met oude barok muziek. specialist in deze vorm is  
adrián rodríquez van der spoel met zijn ensemble música Temprana.  
Het orkest música Temprana heeft als internationaal barokensemble op 
voortreffelijke wijze de muziek van cavalli weergegeven en de artiesten 
begeleid.

Fee suzanne de ruiter

Wishful singing
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Kaspar Kröner

Het barokensemble música Temprana onder leiding van adrián rodríguez Van der spoel.

Fabian egli



Financiering en begroting

eind oktober 2017 hebben we alle sponsoren, fondsen en subsidiege-
vers uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst  over de opera  
midsummer dream. de aanwezigen waren zo enthousiast en vroegen 
om een tweede voorstelling. Ze gaven aan ook volgend jaar weer  
sponsor te willen zijn. 

op 5 december hebben we als sinterklaas en roet Pieten ingebroken  bij 
een vergadering van het college van B en W en aandacht gevraagd voor 
de nieuwe opera. We hadden ook een cadeau bij ons in de vorm van een 
boek over het slavenschip Leusden, dat is vergaan voor de kust van su-
riname. In december en volgende maanden zijn gesprekken  
gevoerd met gemeente Leusden, provincie Utrecht,  
gemeente amersfoort, vele fondsen en sponsoren.

op basis van onze ervaringen van vorig jaar en input van de regisseur 
is de begroting opgesteld. Uitgangspunt van de inkomsten was dat 1/3 
uit recettes moet komen, 1/3 van de overheid  en 1/3 van sponsoren en 
fondsen. een professionele productie vraagt ook om een professionele 
invulling, niet alleen qua solisten en muziek maar zeker ook voor zaken 
als licht en geluid. 

onze eerste begroting kwam uit op e 192.000. met een goed project-
plan en deze begroting zijn de gesprekken gevoerd met overheden, 
sponsors en fondsen. eind februari was duidelijk dat we voldoende  
toezeggingen hadden om te kunnen starten met de voorbereiding.
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college van B en W met sint en Pieten.

ronald de Kimpe, Leusderend, erik van Beurden, wethouder Leusden, Bertien Houwing, 
wethouder amersfoort en Ton Weevers, voorzitter opera Leusden.
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Leusden - Telefoon 033 - 494 13 96 - www.bloemendalbouw.nl

Boshuizenfonds

Gemeente Leusden  

sponsoren die een bijdrage hebben geleverd aan de opera.

Introductie opera voor de sponsoren op 12 maart 2018.



Artistieke uitwerking

In nauwe samenwerking met regisseur werden solisten en muzikanten 
vastgelegd. 

een oproep voor leden van een projectkoor werd in maart geplaatst. 
daarin was opgenomen dat er een auditie zou zijn en dat men  
bladmuziek moest kunnen lezen. ruim 30 reacties kwamen binnen uit 
Leusden, amersfoort, Woudenberg en Hoevelaken. Het projectkoor  
onder leiding van repetitor Ineke Gelijnse heeft tijdens de periode  
april-juli totaal 8 gerepeteerd. 

Na de zomervakantie is tot en met de première nog 10 keer  
gerepeteerd, samen met solisten en orkest. de wisselwerking met, de  
dynamiek van samenwerken, ervaring delen en het krijgen van tips van 
solisten en muzikanten maakte ook dit project heel bijzonder.

reactie van Ineke, lid projectkoor:

“ik vond het geweldig om te doen en de repetities waren een uitdaging 
met name omdat met 2 verschillende koren (nymfen- en lauda koor ) 
werd gewerkt”.

martine van driel, coördinator koor:

“de saamhorigheid, het groeien van de groep en het werken met  
professionals was geweldig, alhoewel wij graag nog wat meer hadden 
gezongen”.
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Pauline de jager van de gelijknamige dansschool was na een eerste  
gesprek zeer enthousiast om met enkele van haar pupillen mee te doen. 
Uiteindelijk hebben 10 meisjes van ca. 15 jaar oud meegedaan aan de 
voorstelling. ook zij zijn in april gestart en hebben intensief getraind 
o.l.v. Pauline en de regisseur Jos Groenier.

Pauline: “wat een bijzondere belevenis, de meiden hebben genoten en 
de hele familie uitgenodigd om te komen. een ervaring die ze nooit zul-
len vergeten en wij doen een volgende keer weer graag mee”

een speciale rol was weggelegd voor de stadstrompetters van  
amersfoort. Zij kregen een belangrijke rol bij de opening van de  
voorstelling en onderstreepten daarmee ook de betrokkenheid van de 
gemeente amersfoort en de regio.
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organisatorische uitwerking 

Vanaf het eerste uur was de Pr en communicatie van essentieel belang. 
De diverse presentaties, projectplan,flyers, posters,website etc zijn 
allemaal in onze eigen huisstijl opgezet. daarnaast heeft de Leusder 
krant een serie artikelen gewijd aan de diverse aspecten van de opera.

op basis van de ervaringen van vorig jaar is gekozen voor een professi-
onele invulling van de catering. Gezien het Italiaanse karakter van de 
opera hebben we gezocht naar een passende invulling. onze keuze is 
gevallen op Qlichef die een smakelijke anti-pasti plank samenstelde om 
heerlijk van te genieten op en rond de Piazza dell opera. 

een oproep voor vrijwilligers leverde gelijk al een groot aantal  
reacties op, waaronder velen die ook vorig jaar al meededen. een  
informatieavond werd goed bezocht waarbij men ook zijn voorkeuren 
kon aangeven. Taakomschrijvingen werden opgesteld, planning  
gemaakt en iedereen was uitgenodigd om de generale mee te maken. 
de laatste instructies stonden in draaiboeken en konden worden  
gegeven en men kreeg een beeld wat men te wachten stond.

om dit alles in goede banen te leiden hebben we een projectgroepge-
vormd bestaande uit Karin Hoogendijk, ellen Warnar,  
margriet van der Wee, martine van driel, mireille den Hartog,  
evelien Kooloos, dieuwke Biesma, marc Kocks en Bart Wichers.

 

De repetities voor de opera 
zijn in volle gang. Een 
groep jonge meisjes oefent 

zondagochtend bij Studio Pauline. Ze dansen 
op operamuziek. ,,De dans is een mengeling 
van klassiek ballet en hiphop”, vertelt Pau-
line de Jager, die de groep leidt en eigenaar 
is van de dansschool voor kinderen. De 
dansers moeten op een andere manier tellen 
dan gebruikelijk. Dat maakt het spannend en 
uitdagend voor hen.

De meisjes dragen pijl en boog, want ze 
moeten Daphne - deze hoofdrol wordt ver-
tolkt door Donij van Doorn, beschermen. Jos 
Groenier, de regisseur, kijkt geconcentreerd 
toe. In zijn hoofd ziet hij al helemaal hoe de 
opera op het Leusderend gaat werken. Er 
wordt nu gerepeteerd in de studio en in De 
Meent.

Op locatie moet alles op zijn plek vallen. 
,,Best spannend”, vinden de dansers Britt 
van Eeden en Lynn van Horik. En zanger Jan 
van Ginkel uit Woudenberg: ,,We leren dat 
we flexibel moeten zijn. We repeteren het nu 
op een bepaalde manier, maar dat kan straks 
nog veranderen.”

Pauline de Jager zorgt dat de danseressen 
een steeds duidelijker beeld krijgen van het 
project en hun rol erin. ,,De regisseur heeft 
me een duidelijk beeld geschetst. Dat breng 
ik over op de meisjes.”

,,We zijn het instrument van de dirigent”, legt 
Van Ginkel uit. Beide groepen moeten niet 
alleen dansen en zingen, maar ook acteren 
en figureren.

De interviews vinden plaats na de repetities. 
Alle zangers en dansers komen opgetogen 
en blij naar buiten. Ze zijn allemaal druk 
bezig met allerlei projecten op het gebied van 
hun grote liefdes, maar deze opera is toch 
speciaal en bijzonder. Iedereen is na audities 
uitgekozen en doet zijn uiterste best.

,,We zijn trots dat we mee mogen doen’, zeg-
gen Britt en Lynn. ,,We doen veel ervaring 
op. Donij van Doorn is een zangeres bij 
André Rieu en kwam hier gewoon met ons 
repeteren. Dat is toch bijzonder.”

Martine van Driel is coördinator van het 
projectkoor waarin ze vorig jaar bij de eerste 
editie van de opera meezong. ,,Voor ons is elk 
moment in de opera van belang. De saam-
horigheid tussen alle leden van de cast is 
geweldig. Dat is zo leuk om mee te maken. 
We hebben zoveel plezier.”

Jan van Ginkel is lid van de Woudenbergse 
Poortzangers en zingt carols in de kerk. Nu 
doet hij mee in een Italiaanse opera in een 
modern jasje gestoken. ,,Veel mensen uit 
mijn omgeving zijn verbaasd en nieuwsgie-
rig. Ze vragen me wat ga je doen en hoe kom 
je nu in zo’n project terecht. Dan zeg ik: om 
kijken.” Volgens insiders is Van Ginkel het 

castlid dat de meeste kaarten aan de man 
gebracht heeft.

Iedereen kijkt erg uit naar de uitvoering, 
eind augustus, begin september. ,,Maar de 
weg er heen is ook zo leuk. Samen zin-
gen iets moois scheppen. Daar kan ik echt 
van genieten’’, verklapt Martine van Driel. 
Britt en vlogger Lynn verheugen zich op de 
voorstellingen, maar zijn ook wel nerveus. 
Het ligt niet aan hun gebrek aan ervaring. 
Beiden dansen ze al sinds ze 2 jaar zijn. Ze 
doen sinds die tijd ook al mee aan opvoerin-
gen. ,,Dansen is mijn leven”, zegt Lynn. ,,Dat 
klopt”, beamen , Britt en Pauline.

De dansers van de groep waren als peuter 
al bij Studio Pauline. ,,Meestal nemen ze af-
scheid als ze een jaar of vijftien, zestien zijn. 
Dat is emotioneel. Ik heb hen zien opgroei-
en.” Pauline de Jager is er trots op dat drie 
van haar leerlingen geselecteerd zijn voor de 
academie van het Nationale Ballet. ,,Dat is 
echt een bijzondere prestatie.”

Het koor is speciaal voor dit project sa-
mengesteld. De leden komen uit allerlei 
koren in Leusden en de omgeving. Voor de 
gelegenheid moeten ze Italiaans zingen. 
,,Best ingewikkeld”, vindt Jan van Ginkel. Hij 
oefent thuis veel en vraagt of zijn Italiaans 
goed klinkt. ,,In de loop van de jaren ben ik 
andere muziekstijlen gaan waarderen. Opera 
was vroeger niets voor mij. Ik hield bijvoor-
beeld van Normaal. Tegenwoordig ga ik ook 
naar orkesten en opera. Ik vind het geweldig 
om te zien hoe ze samenspelen, iets moois 
maken en plezier beleven.”

Martine van Driel kijkt reikhalzend uit 
naar de uitvoeringen. ,,Je zit dan echt in een 
bubbel. Je weet: nu moet ik naar de schmink, 
nu moeten we daar naartoe, nu moeten we 
gaan zingen. Dat is heel leuk om mee te 
maken. Het normale leven gaat volkomen 
aan je voorbij. Dat komt later weer. Het is 
schitterend om helemaal gefocust te zijn op 
zo’n project. Ik vind het zo leuk dat ik in mijn 
woonplaats aan zo’n mooi project mag mee-
doen. Het geeft me een gevoel van verbin-
ding en maakt het extra leuk om te zingen.”

Meer informatie: operaleusden.nl of mail 
naar info@operaleusden.nl. Tot de uitvoe-
ringen besteedt de Leusder Krant regelmatig 
aandacht aan de voorbereidingen en achter-
gronden van Il Bosco dell’amore.

‘Saamhorigheid geweldig’
Grote Leusdense en regionale inbreng bij opera

De opera Il Bosco 
dell’amore maakt 
behalve van een 
internationale cast ook 
gebruik van regionale en 
Leusdense zangers en 
dansers. De versmelting 
van professionals met 
amateurs maakt van de 
opera een uniek project. 
De opera is 30 
augustus-2 september te 
zien op Leusderend.

Gerhard te Winkel

 p Bij Pauline de Jager bereiden de danseressen zich - met pijl en boog - voor op de uitvoeringen.

 p Het projectkoor bestaat uit zangers uit Leusden en omgeving. Martine van Driel: ,, Ik vind het zo leuk dat ik in mijn woonplaats aan zo'n mooi project mag meedoen."
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De opera is een laagdrempe-
lige, toegankelijke beleve-
nis met een internationale 

cast van zangers, maar ook met zangers en 
dansers uit de regio. ,,De opera heeft een 
actueel thema”, zegt regisseur Jos Groenier. 
De kwaliteit van de uitvoering staat centraal. 
De repetities zijn zeer serieus. ,,Maar verbin-
ding met inwoners van Leusden en de regio 
is een belangrijk thema voor ons”, stelt Ton 
Weevers, voorzitter van de Stichting Opera 
Leusden.

,,De Stichting Opera heeft in haar doelstel-
ling staan dat de opera als muzikale beleve-
nis laagdrempelig moet zijn. Specifiek zijn er 
twee groepen aangeduid waaraan vooraf-
gaande aan de voorstellingen uitleg wordt 
gegeven over de opera. Deze twee groepen 
zijn kinderen op de basisscholen en kwets-
bare groepen. Op deze laatste groep komen 
wij in één van de volgende achtergrond 
artikelen terug”, vervolgt Weevers.

,,Alle basisscholen in Leusden zijn aange-
schreven om voor groep 7/8 een lesuur opera 
te geven. De Sint Jozefschool en ‘t Palet 
wilden dat hun leerlingen een workshop 
kregen. Op beide scholen werd de workshop 
in twee groepen gegeven. De kinderen van 
de workshop worden met hun begeleiders en 
leraren uitgenodigd om op zondagmiddag 2 
september de voorstelling gratis te bezoeken, 
zodat theorie en praktijk met elkaar worden 
verbonden.”

Jasper van Zandwijk, directeur van ‘t Palet, 
is blij met de workshops. ,,Wij besteden be-
wust veel aandacht aan kunst en cultuur. In 
de jongste groepen is er vaak veel aandacht 
voor toneel en muziek. Later verwatert dat 
vaak op sommige scholen, omdat men ande-
re zaken belangrijk vinden. Ieder staflid van 
ons heeft zich gespecialiseerd in een vorm 
van kunst en geeft daarin les.”

De leerlingen van groep 7 en 8 van ‘t Palet 

hebben veel plezier met de workshop van 
Wendy van Delzen en Marjolein Stots. 
Wendy van Delzen leerde de kinderen in een 
personage te veranderen. Dat begon met het 
openen van een echoput, waarna de kin-
deren haar na moesten doen. Ondertussen 
vertelde ze over de personages in de opera.

Marjolein Stots is een Leusdense zangeres, 
die met Wishful Singing optredens in onder 
meer Italië, Japan en China gedaan heeft. 
De Achterveldse leerlingen vonden dit een 
bijzondere prestatie. Ze wilden weten wie 
dan de vliegtickets betaalde en hoe ze daar 
terecht kwam. Stots is één van de zangers 
van de opera. ,,Ik kan eindelijk eens op mijn 
fiets naar mijn werk”, grapte ze.

De leerlingen van ‘t Palet deden ook een 
oefening waarbij ze personages moesten uit-
beelden, die over straat lopen. De kinderen 
bleken over een ruime fantasie te beschik-

ken. Ze speelden onder meer een spin, 
een spastische dolfijn, Donald Trump, een 
lilliputter, James Bond en soldaten.

Marjolein den Boogaard, leerkracht van 
groep 7, van de Sint Jozefschool noemt de 
workshop ‘een groot succes’. ,,Wendy van 
Delzen en Marjolein Stots hebben de kinde-
ren geleerd zich uit te drukken met hun stem 
en lichaam. Het is een enorm knap dat ze de 
kinderen zo ver kregen dat ze dit durfden in 
de groep. Dit is iets wat wij niet kunnen.”

Ook Den Boogaard ziet de workshop als een 
aanvulling op het lesprogramma. ,,Onze 
school vindt het heel belangrijk voor de 
ontwikkeling van de kinderen dat ze ook met 
een kunstvorm als opera in aanraking ko-
men. Sommige kinderen worden heel erg blij 
van muziek. We zien dat ze al voorkeur voor 
bepaalde muziek krijgen. Dan is het goed dat 
ze ook weten dat dit bestaat. Kinderen erva-
ren dit als een stimulans. Dat vinden we zo 
belangrijk. We vinden dat dit bij de school-
opleiding en de opvoeding hoort.”

Iedereen was onder de indruk van de spon-
taniteit waarmee de kinderen improviseer-
den. Den Boogaard: ,,De leerlingen moeten 
toch eerst een drempel over, voor ze durven. 
Dat deden Wendy en Marjolein fantastisch. 
Het was heel fijn om professionals aan het 
werk te zien. Deze workshop was geweldig 
voor de groepsband.” 

De leerlingen beelden jonge kinderen, 
slangen en andere dieren uit. Ze speelden 
mime en sportieve mensen. Ze waren zeer 
opgetogen over de les. ‘Ze werden er wel wat 
luidruchtig van, maar dat hoort bij zo’n les”’, 
vindt Marjolein den Boogaard. ,,De leerlin-
gen vonden de workshop ook prachtig. Na 
afloop wilden ze allemaal weten wanneer ze 
naar de voorstelling konden gaan.”.

Die kans krijgen ze op 2 september op 
Leusderend, bij oude Leusdenaren ook wel 
bekend als Don Bosco.

Voor informatie zie de website operaleusden.
nl of mail naar info@operaleusden.nl

Tot de uitvoeringen zal de Leusder Krant 
vaker aandacht gaan besteden aan de opera 
en de (neven)activiteiten die daar omheen 
worden georganiseerd om de bevolking van 
Leusden erbij te betrekken.

Dolle pret workshops opera
,,Ik zie Donald Trump en een spastische dolfijn”

Basisscholieren van Sint 
Jozef in Achterveld en ‘t 
Palet in Leusden-Zuid 
kregen een workshop 
opera door theaterdocent 
Wendy van Delzen en 
zangeres Marjolein Stots. 
Dit gebeurde in het kader 
van de opera Il Bosco 
dell’amore, die 30 en 31 
augustus en 1 en 2 
september opgevoerd 
wordt bij Leusderend.

Gerhard te Winkel

 p De basisscholieren genoten van de workshop en mogen op 2 september gratis naar de opera.

 p ,,Het is een enorm knap dat Wendy van Delzen en Marjolein Stots de kinderen zo ver kregen dat ze dit durfden in de groep. Dit is iets wat wij niet kunnen."
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ilBosco
dell'amore

Unieke muzikale belevenis in Leusden

30/31-08 & 
1/2-09 2018

info en tickets: 
www.operaleusden.nl
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Educatie

Het betrekken van de jeugd bij de opera is altijd een uitgangspunt ge-
weest. dit jaar zijn alle basisscholen aangeschreven en konden ze in-
tekenen op workshops waarin de opera centraal stond. de workshops 
stond o.l.v. Wendy van renesse en marjolein stots van Wishful sin-
ging. Zowel in Leusden als in amersfoort zijn diverse workshops gege-
ven. Natuurlijk werd stilgestaan bij wat een opera is maar er werd ook 
gezongen en bewogen door de kinderen. Leren om je te uiten,  
je stem te gebruiken, te acteren, even iets anders te doen dan  
gebruikelijk. de kinderen hebben genoten en we hebben een deel  
teruggezien op de zondagmiddag bij de opera.

Week van 18-25 augustus 

de repetities zijn weer begonnen in sporthal de meent in Leusden. een 
proefopstelling met vanen en decor maakten het mogelijk om de  
diverse scenes te oefenen. Het was een komen en gaan van artiesten, 
muzikanten, projectkoor en dansers. de auto’s van Pon dealer reden af 
en aan naar het station van amersfoort.
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Weekend 25-27 augustus

Vrijdag de dag van de opbouw. een planning was nodig om elkaar niet 
in de weg te zitten.

Tribune, techniektoren, tenten, licht, geluid, decor, 180 vanen en be-
tonnen voeten, alles moest op die dag op zijn plaats staan. de techniek 
was op zaterdag tot diep in de nacht voor het licht nog bezig.

Zaterdagmiddag begonnen de repetities in het atrium en op zondag op 
het hoofdpodium. een drukte van belang waarbij gezorgd moest  
worden voor de inwendige mens.

maandag en dinsdag werd er nog gerepeteerd en woensdag was de  
generale met de vrijwilligers als publiek. Helaas viel bij de generale de 
slotscene letterlijk in het water en kon geen doorgang vinden.
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De voorstellingen van 30 augustus t/m 2 september 

Gelukkig waren de weersvooruitzichten ons gunstig gestemd. mooi 
droog weer en een geweldige temperatuur overdag. Waarbij het  
‘s avonds snel afkoelde en onze dekens goed van pas kwamen.

de donderdag was een voorpremière met publiek. ook deze voorstelling 
was uitverkocht. de spanning liep op, mede omdat de generale niet  
helemaal kon worden uitgevoerd. 

Het was ook het eerste optreden van de vele vrijwilligers bij het ont-
vangen van de gasten, het uitdelen van de anti-pasti en de drank, het 
begeleiden van de mensen tijdens de voorstelling van en naar de atria, 
het uitproberen van de logistiek tijdens de voorstelling.

rond acht uur kon dieuwertje Blok de bezoekers welkom heten en een 
korte toelichting geven op het verhaal en op de diverse onderdelen die 
men ging horen en zien.

Het werd een daverend succes en met vertrouwen kon worden uitgeke-
ken naar de première op vrijdagavond

Première

met meer dan 200 gasten van sponsoren en met het voltallige college 
van B en W van Leusden en de burgemeester van amersfoort was dit 
een première waardig. Een daverend applaus daalde na afloop vanaf de 
tribune op de spelers neer. 

De burgemeester sprak na afloop zijn bewondering uit voor hetgeen hij 
beleefd had. speciale woorden  voor de stichting opera Leusden die  
dit allemaal mogelijk georganiseerd had. Hij bracht samen met alle 
aanwezigen een toast uit op dit voor Leusden unieke spektakel.



Bijzondere groepen

op zaterdagmiddag waren mensen uitgenodigd uit de diverse  kwets-
bare groepen zoals mensen met een beperking of een of andere ziekte. 
ruim 150 gasten schoven op het Piazza dell opera aan bij de anti-pasti 
en genoten van de voorstelling. met behulp van de vele vrijwilligers 
verliep het wandelen van en naar de atria prima. Bijna 25 rollators en 
rolstoelen stonden tijdens de voorstelling keurig opgesteld.

deze middag was mede mogelijk gemaakt door de vele fondsen waaron-
der het Fonds samenlevingsinitiatieven en het rcoaK.

Zondagmiddag was met name voor gezinnen met kinderen. de prijs 
voor de kinderen was dan ook laagdrempelig. ook deze voorstelling 
was uitverkocht, evenals de zaterdag- en zondagavond.

Na de laatste voorstelling werden cast, musici, technici, projectkoor en 
dansers in kleine kring bedankt met bloemen en een glas prosecco. We 
hebben met zijn allen een hele mooie productie mogen maken, aldus de 
voorzitter.

de volgende dag om zeven uur stonden de eerste auto’s alweer op het 
terrein om de zaken af te breken en mee te nemen. Vrijwilligers waren 
tot laat bezig om alles schoon achter te laten.
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Enquête en reacties

Il Bosco dell’amore was afgelopen maar zeker niet vergeten. de voor-
stelling heeft mooie herinneringen achtergelaten bij iedereen.

de enquête spreekt wat dat betreft ook boekdelen. ruim 50 % van de 
geënquêteerden heeft gereageerd. ruim 90 % geeft een 8 of hoger. 
Zelfs 20 % geeft ons een 10.

ook de bijgeschreven reacties zijn hartverwarmend. 

een kleine bloemlezing: “Heel sfeervol en erg fijn dat de teksten gele-
zen konden worden. Prachtige locatie ook. een mooi compleet geheel. 
mooie variatie. Verrassend. Wat een mooie gebouwen. Prachtig de 
cirkel van dafne. Geweldig georganiseerd, dankjewel voor deze prach-
tige belevenis. Veel complimenten voor bestuur en andere vrijwilligers 
die de kar trekken. aan alles is gedacht. chapeau! Fantastisch hoe ook 
ouderen van deze opera kunnen genieten. Niets was te veel en het was 
geweldig hoe de vrijwilligers zich hebben ingezet. dikke complimenten! 
Geweldig, en dat in Leusden “

ook de vrijwilligers en de leden van het projectkoor hebben massaal 
hun eigen enquête ingevuld. ook hier volop lof voor de muzikale  
belevenis. en wat belangrijk is nog vele tips hoe we in de toekomst  
een nog beter evenement kunnen opzetten en organiseren.
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Enquête resultaten
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Conclusie

ruim 2500 mensen hebben intens genoten van een prachtige  
voorstelling in een prachtige omgeving waar cultuur en landschap  
elkaar ontmoeten, met meer mensen uit de regio en daarbuiten  
dan vorig jaar.

Waar professionals en amateurs samen repeteren, optreden en elkaar 
inspireren.

Waar meer dan 100 vrijwilligers betrokken zijn bij de voorstelling.

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

Waar gemeenten Leusden en amersfoort, provincie Utrecht samen  
optrokken om dit van de grond te krijgen.

Waar wederom een prachtig landgoed Leusderend het prachtige decor 
vormde.

Waar bijzondere groepen speciaal welkom waren en dit ook financieel 
mogelijk werd gemaakt.

Waar educatie op de basisscholen de liefde voor de opera op gang heeft 
gebracht.

Kortom: Een muzikale belevenis waarmee Leusden haar ambities op 
cultureel terrein heeft waargemaakt. De traditie is neergezet.

Financiën

Het hele project is ook in financiële oogpunt prima verlopen. Door de 
grote betrokkenheid van de gemeente, ook in financiële zin, zijn we in 
staat geweest provincie Utrecht, gemeente amersfoort, sponsoren en 
fondsen achter ons plan te krijgen. ruim 50 sponsoren en fondsen  
hebben in geld of natura bijgedragen. dat laatste komt niet in het  
financiële verslag naar voren maar kan geschat worden op meer dan  
e 10.000.

We hebben uiteindelijk meer baten ontvangen dan oorspronkelijk  
begroot. omdat we bijna altijd waren uitverkocht hebben we meer ont-
vangsten uit recettes gekregen. ook meer sponsoren en fondsen heb-
ben ons gesteund.

aan de uitgaven kant waren sommige posten ook te laag ingeschat. de 
keuze voor de muziek bracht hogere kosten met zich mee. Licht en  
geluid vroegen ter plekke om meer invulling. ook de ondersteuning van 
de productie was te laag ingeschat. 

Vanaf het begin hebben we gekeken wat financieel verantwoord was en 
of we de middelen daarvoor hadden.

Het projectresultaat is net positief uitgekomen, net als vorig jaar, mede 
door de garantiestellingen van enkele fondsen. de projectbegroting is 
uiteindelijk uitgekomen op e 220.000. 

oktober 2018
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Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan Il Bosco dell’amore
Stichting Opera Leusden


