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Klein Podium is \overwinnaar op liefdesslagveld
e l8e teuwsc (or-lrp()-
nist Wrrlffang Ama-
deus Mozart was een
vrijmetselaar. De daar-

bij hehorende ideologie dat alle
nrcnsen gelijk zijn en dlt oprt'clrrc
vriendschap en lieÍile tusscn alle
tnensen moet zegevieren, is niet al-
leen terug te vinden in Mozart's
opera Die Zauberflóte, maar ook
in zijn opera Le Nozze di Figaro.
Stichting Klein Podium heeft in
een eigentijdse en ook eigenzin-
nige vertolking van Le Nozze di Fi-
garo deze boodschap van echte
vriendschap en lieftle formidabel
uitgewerkt. Maar voor Klein Po- ,

diurn de ware lieftle op her lieftles-
slagveld laat triomferen, passeren
heel wat soapachtige en vooral ko-

huis duidelijk centraal. In de sfeer
van een kameropera brengen het
summiere decor, de moderne aan-
kleding, de komische choreografie
cn de in het Nederlands gespro-
ken dialogen een verhaal van hefti-
ge en soms verboden lieftles tot le-
ien. De coupures ziin nodig om
het ingewikkelde lieftlesleven in
een tijdbestek van tweeënhalf uur
duidelijk uitgelegd te krijgen. Maar
ze moeten de echte operaliefheb-
ber, dic op de eerste plaats voor de

muziek komt, aan het hart gaan,

vooral als het om een muzikaal
hoogtepunt gaat als de beroemde
aria van de gravin Dove sono. De
pracht cast van sollsten en koorle-
den die Klein Podium voor deze
productie echter bij elkaar heeft ge-

sprokkeld en het prima kleine or-
liest onder leiding van Rik Ghes-
quiere zorgen er echter voor dat
de ware muzieklieÍhebber nicts te
kort komt. Zii brengen naast een
voortreffeliik toneelspel een knap-
pe vertolking van deze toch niet al-
tild even eenvoudige muziek ten
gehore. Door de zorgvuldige bege-
tèiding met uitgewerkte dynamiek
weet het orkesl voortdurend een
boeiend spanningsveld oP te bou-
wen. Dezê spanning wordt door
de solisten vol zorg ovcrgenomen.
Hierbij blijken de amateurzangers
nauwelijks voor de ingehuurde
professíonele krachten onder te
doen. Sterker nog, conservatorium-
student bas bariton Aliard Veld-
m.rn in cle rol van cle graaf kan w.rt

temperament niet tippen aan Figa-
ro-vèrtolker Lennaert van Anken.
De wraak van de graaf klinkt niet
echt overtuigend en voor zijn lief-
desverklaringen zullen veel vrou-
wen niet vallen. Van Anken echter
duikt vol vuur op zijn gelieftle af
en btijft uitstekend zingen. Ook de
rol van Cherubino wordt temPera-
mentvol en prima gezongen cioor
Eline Delis. Een verrassend mooi
stemgeluid valt te horen in de klei-
ne Íol van Barbarina, door Priscilla
Pfalz. I-let ludiek gebrachte en
prachtig gezongen Ah, Tutti con-
tenti door het hele gezelschaP
vormt een lofwaardig slot van een

opera vol dubbele bodems en ech-
te liefclcl

Monique Meeuwisse

.;
'f:,

tl Oehoord: Le Norre di Figaro vsp,:,
W.A. Mozart door Stichtíng Klein
Podium op 16 oktober in schouw-
burg De Kring in Roosendaal.
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mische tafêrclcn dc rcvur'. Regis-
seur Ronald Wolrlruis kiest daarbij
voorvlot in elka.rr *vervlociende 

'

scènes met hicr crr rla.rr coupures
in de originele versie. I let toneel-
spel, de enscenering cn dc irrhoud
van het behoorlijk warrigc lieídes-
vcrhaal van Figalo, Str.r,rnrra, (lheri-
btrno en andcrcn staarl vour Wolr-


