Djamileh

Openluchtconcert
Markt Zaltbommel Muziektent, zaterdag 26 augustus 2006, 20.30 uur, gratis toegang

Op zaterdag 26 augustus 2006, aanvang
20.30 uur geeft Stichting De Engelenbak op de
Markt van Zaltbommel een openluchtvoorstelling
van de opera Djamileh van Georges Bizet.
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De opera Djamileh - in Nederland zelden uitgevoerd, wordt de
laatste jaren wereldwijd gewaardeerd als een van de meesterwerken van ‘Opéra comique’.
Hoewel Bizet er bij de première in 1872 niet veel lof voor
oogstte, werd het werk pas op zijn waarde geschat, nadat Gustav
Mahler het in 1898 in Wenen in première had gebracht en
Richard Strauss Djamileh als een van zijn favoriete werken door
dirigent Karl Böhm liet uitvoeren. In de jaren tachtig van de
vorige eeuw werd Bizets muzikale bewerking van het exotische
sprookje herontdekt.
Kleine bezetting
Onder de muzikale leiding van Ernst Paul Fuchs en in een
enscenering van Jehan-François Boucher treden gerenommeerde
professionele solisten op, zoals Pamela Heuvelmans (sopraan),
Rudi de Vries (tenor) en de bas-bariton Jan Alofs. Het koor
Bommels Vocaal, gevormd door zangers uit Zaltbommel en
omgeving, wordt ingestudeerd door Tjallien van Loon-de Jong.
De ‘dance Arabe’ wordt uitgevoerd door Marliene Pille.
‘Klapstoel opera’
De zg. klapstoelopera (het publiek wordt aangeraden een klapstoel mee te nemen) vindt plaats op een podium opgesteld op
de Markt in Zaltbommel, voor het Stadhuis.
De voorstelling begint om 20.30 uur en duurt een uur.
Toegankelijke muziek met Nederlandse boventiteling
Djamileh wordt, na de recente herontdekking, gezien als
volwaardige voorloper van Carmen.
De opera wordt in het Frans gezongen met een Nederlandse
vertaling op boventiteling en de verbindende spreekteksten
worden ook in het Nederlands gebracht.
De Engelenbak, Zaltbommel
Stichting De Engelenbak organiseert sinds 1998 aan het eind van
de zomer een gratis toegankelijk hoogwaardig muzikaal optreden in de openlucht voor de bevolking van de Bommelerwaard.
Het evenement heeft in de loop der jaren een vaste plek gekregen in de harten van menig muziekliefhebber uit Zaltbommel en
wijde omtrek.

