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EVALUATIE AFLSUITING OPERA VIVA FESTIVAL 2022 

 

Woerden, 27 juli 2022 

 

 

We kijken terug op een succesvol Opera Viva Festival 2022!   

De musici, zangers, dansers, koorleden professionals en amateurs allen 

hebben zich volledig ingezet om ook dit jaar mooie voorstellingen aan te 

bieden. Ook de randprogrammering kon rekenen op een enthousiast 

publiek. Wij danken een ieder die betrokken was bij de totstandkoming 

van het festival!  

 

 

 

Het begon op vrijdagochtend 10 juni 2022 met goedemorgen 

(POP) Opera: 

 

Daniëlle Setz-van Gent, Pleun Kleinveld en Han Karssenberg op de piano 

gaven een ochtendconcert in het wijkcentrum Sinar Maluku:   

Liederen uit bekende musicals werden afgewisseld gezongen door Daniëlle met haar heldere 

stem of door Pleun alles begeleid door Han.  Zo klonk “I feel pretty” uit West Side Story, 

“Think of me” uit de Phantom of the Opera, “Memory”uit Cats en als duet “Vivo per lei” van 

Andrea Bocelli.  

De aanwezigen genoten zichtbaar inclusief de gasten die elke vrijdag in het wijkcentrum 

activiteiten doen.  

Zaterdagochtend zong Danielle in de Opstandingskerk nogmaals hetzelfde repertoir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 11 juni: Theetijd tijd voor Sopranissima!  

Anke Smits sopraan, begeleid door Jarno Schippers op de piano. 

Anke Smits is al jaren vaste solozangeres van Opera Viva Festival. Dit keer 

heeft zij samen met haar begeleider een keuze gemaakt uit operaliederen die 

te maken hebben met de liefde. Bij elk lied werd de toelichting verzorgd door 

een enhousiaste Jarno. Anke nam het publiek mee in aria’s vol uitersten, van 

zacht tot passievol over jonge geliefden en over liefdesverdriet. Een heerlijk 

concert in kapel Weddesteijn, een volle zaal die haar enthousiasme duidelijk 

liet merken.  

 

 

 

 

 

mailto:penningmeester@operavivafestival.nl


www.operavivafestival.nl | penningmeester@operavivafestival.nl OF TEL.: 06-81138170| 

KvK nr 73141372 | BTW nr 8593.70.859 |   STICHTING OPERA VIVA  FESTIVAL  | IBAN NL58 RABO 0335 0170 29 

Een bijzonder festival voor iedereen die van muziek en opera houdt 

 

 

Meezingworkshop LEEF!! 

In de middag werd onder leiding van Carla Regina het 

overbekende lied LEEF!! ingestudeerd. Voordat aan het lied werd 

begonnen kregen de deelnemers eerst tips om de stem los te 

maken om daarna in zingen uit te barsten. Allemaal ter voorbereiding van de avond 

voorstelling van Rampjaar ANNO NU waar het lied aan het einde voorkomt.  

 

 

 

 
 

Avondvoorstelling zaterdagavond 11 juni Opera 4 Peace en Rampjaar ANNO NU 

Na het welkomstwoord door Helene van der Vloed, voorzitter van Stichting Opera Viva Festival 

opende burgemeester Victor Molkenboer de avond met een verwijzing naar de geschiedenis 

van Nederland. Naar het jaar 1672, het jaar dat later Het Rampjaar werd genoemd. In het jaar 

1672 werd de Republiek overrompeld door een gecombineerde aanval van de Franse koning, 

de Engelse koning en de bisschoppen van Münster en Keulen. Een jaar waarin Nederland 

‘redeloos, radeloos, reddeloos’ heette.  

 

De 11 jarige Daria Komova, Oekraïne, begeleid op de piano door Luis Romero Estrada uit 

Mexico, opende het eerste deel van de avond met de titel Opera 4 Peace. 
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Zondagmiddag 12 juni 2022 voorstelling L’elisire d’amore, G. Donizetti 

Foto impressie van de voorstelling. Bruisend, prachtig gezongen door solisten, koorleden 

ondersteund door Ropera koor en het ensemble olv Carol Ruiz.  
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Een daverend applaus was de beloning van een periode van intensieve repetities. Het publiek 

heeft genoten van de voorstelling.  

 

 

L`Elisir d’Amore van Gaetano Donizetti is neergezet met een indrukwekkende cast! Niet 

alleen de schitterende stemmen maakten indruk ook het acteertalent van de solisten en 

koorleden deed de aandacht van het publiek geen moment verslappen. Het ensemble onder de 

bezielende leiding van Carol Ruiz Gandia volgde de solisten moeiteloos.  

Het publiek werd meegenomen in de flow van het gezelschap waardoor er regelmatig ‘open 

doekjes’ voor de aria’s werden gegeven. Ook voor de cast was het fijn om voor een 

enthousiast volle zaal te spelen. Eindelijk kon het weer na de Corona jaren.  
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Cast:  

Carla Regina, Script, regie, Carol Ruiz Gandia, Arrangementen, 

correpetitor, Margrethe Beelen, Vormgeving, Anne van 

Brunschot, Dirigent Marco Bons, Dirigent Ropera. Solisten Adina, Martina Ràdli, sopraan, 

Dulcamara, Nico Laruina, bariton, Nemorino, Francis Ng, tenor, Belcore, Daniël Attema, 

bariton, Gianetta, Bibi Ortjens, sopraan.  

 

Muziek Ensemble, Anneke Bangma- fluit, Meike Jongejan- cello, Elisenda Fuste- cello, Damian 

Cabedo-viool, Willemijn Scholvinck -klarinet.   

 

OVF AMA koor (vrouwen koor): Annemieke, sopraan, Ingrid Moons, sopraan, Dorothé 

Kappenburg, sopraan, Helena Crezee, sopraan, Hanny de Koning, mezzo/alt, Dori Rosielle, 

mezzo/alt, Marjan Vernooy, mezzo/alt, en zangers van het ROPERA koor te Rotterdam. 

 

 

EXTRA TOELICHTING 

 

L’Elisire d’amore, G. Donizetti, zondagmiddag 12 juni 2022:  

Voor de uitvoering van deze beroemde opera van Donizetti werken wij met internationale 

jonge professionals en amateur zangers van Opera Viva Amateur aangevuld met koorleden van 

de Ropera. In het kader van de festiviteit Woerden 650 jaar rechtstaat hebben wij een 

bijzondere uitvoering van deze opera waar we met Nederlandse teksten het verhaal toelichten.  

 

 

Bedankt, bedankt bedankt! Fondsen, sponsoren, vrienden! 

Wij danken alle Vrienden, sponsoren en fondsen die het Festival mede mogelijk maken! Zonder 

externe gelden zouden de tickets te duur worden en het idee achter het Festival om opera 

laagdrempelig aan te bieden aan een breed publiek teniet doen.  

 

Wij danken een ieder die een bijdrage heeft gegeven aan dit festival niet in de laatste plaats 

Carla Regina, artistiek leider van Opera Viva Festival.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Manuela Talana 

Penningmeester 
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