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ANIMAL FARM

Alexander Raskatov (1953)



5

INHOUD | CONTENTS

In het kort
Het verhaal
Tijdlijn Animal Farm en de Russische Revolutie
De oorsprong van het totalitarisme
Interview met Alexander Raskatov
George Orwells voorwoord tot de Oekraïense uitgave  
van Animal Farm
Interview met Damiano Michieletto
Het tegengaan van literatuur
Literaire dieren 

Artistiek team
Zangers
Productieteam

ENGLISH
In a Nutshell
The Story
Timeline Animal Farm and the Russian Revolution
The Origins of Totalitarianism
An Interview with Alexander Raskatov
George Orwell’s Preface to the Ukrainian Edition of  
Animal Farm
An Interview with Damiano Michieletto
The Prevention of Literature
Literary Animals

Artistic Team
Singers
Production Team

Colofon | Colophon

6
9

10
15
16
21

27
32
34

36
39
44

54
57
58
63
64
69

75
78
80

82
85
90

98



76

SATIRISCHE OPERA
Alexander Raskatov is een Russische com-
ponist met Joodse wortels. Hij werd gebo-
ren op 9 maart 1953, niet ver van het Rode 
Plein in Moskou, waar diezelfde dag Jozef 
Stalin werd begraven. In 1994 verhuisde 
Raskatov naar Duitsland, later vestigde hij 
zich in Frankrijk. Zijn eerste opera, A Dog’s 
Heart, ging in 2010 in wereldpremière bij 
De Nationale Opera. Raskatovs compositie, 
vol energie en humor, sloot naadloos aan bij 
de stijl van het oorspronkelijke boek van 
Michail Boelgakov, een groteske satire op 
de Sovjetmaatschappij. De productie werd 
een doorslaand succes en keerde na voor-
stellingen in Londen, Milaan en Lyon in 
2017 terug naar Amsterdam. Animal Farm 
is opnieuw een bewerking van een satirisch 
boek over de Sovjet-Unie. En net als Raska-
tovs eerste opera, beleeft ook dit werk in 
Amsterdam zijn wereldpremière. 

▶  Lees het interview met Alexander  
Raskatov op p. 16 

GEORGE ORWELL & ANIMAL FARM
Teleurgesteld door de wijze waarop Stalins 
regime de idealen van het socialisme ver-
kwanselde, vatte de Britse schrijver George 
Orwell (1903-1950) het plan op voor Animal 
Farm, gepubliceerd in 1945. In de ogen-
schijnlijk simpele vorm van een dieren fabel 
laat Orwell zien hoe een terechte bevrij-
dingsstrijd kan ontaarden in een nieuwe 
dictatuur, minstens zo grimmig als de oude. 
In zijn roman 1984 schetste hij enige jaren 
later een beklemmend toekomstbeeld van 
een samenleving die haar burgers op alle 
denkbare vlakken wil beheersen, tot in het 
diepst van hun gedachten. George Orwell 
bleef zichzelf beschouwen als een linkse 
schrijver, wat hem niet belette om in zijn 
verhalen en essays uiterst kritisch te zijn op 
socialisten in eigen land en daarbuiten, 
vooral als zij klakkeloos de Sovjetpropa-
ganda napraatten.

▶  Lees op p. 21 George Orwells eigen 
introductie op een Oekraïense uitgave 
van Animal Farm

▶  Lees op p. 32 enkele fragmenten uit 
zijn essay The Prevention of Literature, 
over hoe totalitaire ideologieën het vrije 
denken aantasten  

 IN HET KORT

EEN UNIVERSEEL VERHAAL
Regisseur Damiano Michieletto (1975) ziet 
Animal Farm als een allegorisch verhaal 
over de mechanismen van macht en onder-
drukking die niet alleen kenmerkend waren 
voor Stalins Rusland, maar al eeuwenlang 
overal in de wereld werkzaam zijn. Om de 
algemene zeggingskracht van het verhaal 
te versterken, verwijst hij in zijn enscene-
ring niet uitdrukkelijk naar de Sovjet-Unie. 
Michieletto plaatst het verhaal in een 
slachthuis, waar de dieren bij aanvang van 
het verhaal totaal onderworpen zijn, gere-
duceerd tot producten voor het comfort van 
de mensen. Zo neemt deze operaproductie 
afscheid van de plattelandsromantiek die 
nog doorschemert in Orwells vertelling. 

▶  Lees het interview met Damiano 
Michieletto op p. 27

Alexander Raskatov George Orwell Damiano Michieletto

 Kostuumontwerp door Klaus Bruns | Costume design by Klaus Bruns
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HET VERHAAL

De algehele verwaarlozing op de boerderij 
van boer Jones leidt tot een revolte bij de 
dieren. Zij laten zich daarbij inspireren door 
de droom van het oude varken, Old Major, 
die een beter leven, vrij van menselijke 
onderdrukking belooft. De mensen worden 
van het erf verdreven.

De vrijgevochten dieren dopen de boerderij 
om tot ‘Animal Farm’. Zeven geboden vor-
men hun wetgeving, die moet garanderen 
dat de dieren voortaan als gelijken zullen 
samenleven en zich zullen afkeren van alles 
wat menselijk is. Bij de taakverdeling blijkt 
echter al snel dat de varkens zichzelf de lei-
dende rol toebedelen. 

De spanning tussen de nieuwe leiders van 
Animal Farm neemt snel toe. Vooral Snow-
balls idee om een windmolen te bouwen 
leidt tot een conflict tussen hemzelf en het 
andere leidende varken, Napoleon. Die 
slaagt er in de varkens aan zijn kant te krij-
gen en Snowball van het erf te verdrijven. 
Hij laat het windmolenplan vervolgens in 
zijn eigen naam alsnog uitvoeren.

Het regime van de varkens onder leiding 
van Napoleon wordt steeds verdrukkender. 
Ondertussen passen zij de zeven geboden 
keer op keer aan om hun misdragingen te 
verdoezelen. 

Als de windmolen door de bliksem wordt 
getroffen, verklaren de varkens dat Snow-
ball de schuldige is en moet worden 
gestraft. Ook de ‘verraders’ in eigen gele-
deren moeten worden berecht. Tal van die-
ren bekennen de meest waanzinnige mis-
daden en worden omgebracht. 

Na de heropbouw van de molen, laat Napo-
leon zich vereren als goede leider van 
mythische proporties, maar op Animal 
Farm is het leven minstens zo zwaar en 
angstig geworden als voordien. Toch doen 
de varkens er alles aan om de situatie als 
een vooruitgang voor te stellen.

Een aanval van de naburige boer Pilkington 
op Animal Farm wordt afgeweerd, maar 
leidt tot veel slachtoffers. Een herdenking 
mondt uit in een bacchanaal van de var-
kens. Als het uitgeputte werkpaard Boxer 
door zijn hoeven zakt, beloven de varkens 
hem naar de dierenarts te laten brengen. 
De overige dieren weten dat het verhaal niet 
klopt, maar staan machteloos. Van de zeven 
geboden blijft nog weinig over en de gelijk-
heid is op Animal Farm verder weg dan ooit. 

Repetitie | Rehearsal
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1883  
De dood van Karl Marx
Op 14 maart sterft Karl Marx, een van de 
centrale denkers van het socialisme. Zijn 
ideeën waren van grote invloed op socialis-
tische en communistische bewegingen 
vanaf de tweede helft van de negentiende 
eeuw.

1917-1923  
Russische Revolutie en burgeroorlog
Als Tsaar Nicolaas II in maart 1917 na 

aanhoudende protesten van de hongerende 
bevolking aftreedt, breekt er een chaoti-
sche periode aan in Rusland. De Bolsjewie-
ken, de radicale communisten, grijpen in 
oktober de macht. Daarop volgt een bur-
geroorlog die in 1923 definitief door de 
Bolsjewieken wordt gewonnen. 

1924-1927 
Stalin grijpt de macht
Vladimir Lenin, de belangrijkste leider van 
de Sovjet-Unie, sterft in 1924. Jozef Stalin 
trekt steeds meer macht naar zich toe en 
zet zijn concurrenten stuk voor stuk buiten 
spel, onder wie zijn bekendste rivaal, Lev 

TIJDLIJN ANIMAL FARM EN DE 
RUSSISCHE REVOLUTIE 

Trotski. In 1927 is Stalin min of meer alleen-
heerser geworden. 

1936-1938 
Grote terreur 
Met een reeks vervolgingen rekent Stalin 
tussen 1936 en 1938 af met echte en vooral 
veel vermeende tegenstanders in alle ran-
gen van de maatschappij. Tijdens een aan-
tal showprocessen worden tal van hoge 
partijfunctionarissen en militairen ervan 
beschuldigd deel uit te maken van een 
grote samenzwering, geleid door de in  
ballingschap levende Trotski. 

1936-1937
George Orwell neemt deel aan de 
Spaanse Burgeroorlog
De Britse schrijver George Orwell heeft zich 
met zijn vrouw aangesloten bij de linkse mili-
ties in Spanje die strijden tegen de rechtse 
troepen van generaal Franco. Stalins terreur 
heeft ook hier zijn doorwerking: er ontstaat 
verdeeldheid in het linkse kamp. De trotskis-
tische militie waarbij Orwell zich heeft aan-
gesloten, wordt belaagd door voormalige 
bondgenoten. Orwell en zijn vrouw zien zich 
genoodzaakt Spanje te verlaten.   

1940
Moord op Trotski 
Trotski, die na omzwervingen in Mexico 
was beland, wordt in opdracht van Stalin 
vermoord.   

1945 
Publicatie van Animal Farm
George Orwell heeft zijn manuscript voor 
Animal Farm in 1944 af, maar het duurt 
enige tijd voordat hij een uitgeverij vindt die 
het wil publiceren. Verschillende uitgevers 
wijzen het manuscript af, onder meer 
omdat men vreest dat het boek de relatie 
met de Sovjet-Unie (een partner in de strijd 
tegen Nazi-Duitsland) kan schaden.  

1947
Hoorspel en de eerste vertalingen 
De BBC zendt in januari 1947 een hoor-
spelbewerking uit, geschreven door Orwell 
zelf. De eerste vertalingen van Animal Farm 

Karl Marx

Bolsjewieken op het Rode Plein

Jozef Stalin

Lev Trotski

Eerste editie

Animal Farm bevat tal van verwijzingen naar de geschiedenis van de Sovjet-Unie. 
In de tijdlijn hieronder zijn enkele sleutelmomenten van die geschiedenis weerge-
geven, evenals belangrijke gebeurtenissen in de totstandkoming en doorwerking 
van Orwells boek. 
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verschijnen in hetzelfde jaar: eerst een 
Poolse, vervolgens een Oekraïense. In 
beide gevallen worden de vertalingen in 
West-Europa, buiten de Sovjet-invloeds-
sfeer, uitgegeven. Later dat jaar volgt onder 
meer ook de eerste Nederlandse vertaling. 
In de jaren die volgen, wordt het boek nog 
in tientallen andere talen uitgebracht. 

1953
Stalins dood
Jozef Stalin sterft op 5 maart 1953. Op 9 
maart is zijn begrafenis. Drie jaar later zet 
de nieuwe Sovjetleider Nikita Chroesjtsjov 
een proces in gang om de Sovjet-Unie te 
ontdoen van Stalins erfenis. Maar het zal 
duren tot de hervormingen van Gorbatsjov 
in de tweede helft van de jaren 1980 voor-
dat volledige openheid over het schrikbe-
wind van Stalin mogelijk is.    

1954 
Tekenfilm
Een tekenfilmversie van Animal Farm ver-
schijnt, gemaakt door een Britse animatiestu-
dio. De film is medegefinancierd door de 
Amerikaanse veiligheidsdienst, de CIA. In de 
film komen de boerderijdieren uiteindelijk in 
opstand tegen de overheersing van de var-
kens. In 1999 volgt er nog een tweede filmver-
sie, nu met computer-geanimeerde dieren. 

1984
Muziektheaterbewerking
Van de diverse theaterbewerkingen van 
Animal Farm is die uit 1984 van regisseur 
en schrijver Peter Hall de bekendste. Om 
het fabelkarakter van het boek te behouden 
voert Hall een verteller op, een jongetje dat 
Orwells boek hardop aan het lezen is. 
Adrien Mitchell schreef enkele liedteksten, 
op muziek gezet door Richard Peaslee. 

1988
Eerste uitgave in de Sovjet-Unie
In 1950 was al een eerste Russische vertaling 
van Animal Farm verschenen in het buiten-
land, maar de uitgever (die sympathiseerde 
met het oude tsarenregime) censu reerde 
daarbij de passages waarin de Russisch- 
Orthodoxe kerk werd bekritiseerd. Pas na 
Gorbatsjovs hervormingen verschijnt Ani-
mal Farm voor het eerst binnen de Sovjet- 
Unie, in het Letse tijdschrift Rodnik.  

1991
De Sovjet-Unie wordt opgeheven
De hervormingen die Gorbatsjov door-
voerde om welvaart en welzijn in de Sov-
jet-Unie te bevorderen, hebben mede tot 
effect dat verschillende deelrepublieken 
zoals Oekraïne, de Baltische staten en 
Georgië zich losmaken van Rusland. In 
democratische verkiezingen wordt in 1991 
Boris Jeltsin tot president verkozen en in 
december van dat jaar houdt de Sov-
jet-Unie officieel op te bestaan.   

Repetitie | Rehearsal

Poolse en Oekraïnse uitgave
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Hannah Arendt

DE OORSPRONG VAN  
HET TOTALITARISME

Intellectueel, geestelijk en artistiek initiatief is even gevaarlijk voor het totalitarisme als het 
gangsterinitiatief van de meute, en beide zijn gevaarlijker dan louter politieke oppositie. De 
consequente vervolging van elke hogere vorm van intellectuele activiteit door de nieuwe 
massa-leiders komt voort uit meer dan hun natuurlijke wrok tegen alles wat ze niet kunnen 
begrijpen. Totale overheersing staat geen vrij initiatief toe op welk gebied van het leven 
dan ook, voor welke activiteit dan ook die niet geheel voorspelbaar is. Het totalitarisme aan 
de macht vervangt steevast alle eersteklas talenten, ongeacht hun sympathieën, door die 
mafketels en dwazen wier gebrek aan intelligentie en creativiteit nog altijd de beste garan-
tie is voor hun loyaliteit.

Repetitie met onder anderen Karl Laquit & Germán Olvera | Rehearsal with among others Karl Laquit & Germán Olvera
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‘OPERA MOET VOL  
LEVEN ZIJN’

Interview met Alexander Raskatov, componist  
van de opera Animal Farm

Had u Animal Farm al gelezen toen u het voorstel kreeg om dit boek tot opera te 
bewerken?
“Toen het gesprek daarover begon, wist ik waar het boek over ging, maar ik had het nooit 
gelezen. Orwells 1984 kende ik al wel. In de Sovjet-Unie waren deze boeken nog streng 
verboden. Toen ik Animal Farm las, wist ik meteen: dit gaat over ons. Het stalinistische 
bewind was weliswaar net voorbij toen mijn leven begon – ik werd geboren op de dag van 
Stalins begrafenis – maar ik ken de verhalen van nabij. Mijn grootvader had jaren in een 
goelag geleefd. En mijn ouders hadden als medici met Joodse wortels geleden onder Sta-
lins campagne tegen Joodse artsen, waardoor mijn vader zijn beroep opgaf en satirisch 
journalist werd. Bij zijn dood had Stalin al plannen klaarliggen om de Joodse Sovjetbur-
gers te deporteren naar het verre oosten. Zo komt het Stalin-tijdperk heel dicht bij mijn 
persoonlijke geschiedenis.”

U heeft een belangrijke rol gehad in de totstandkoming van het libretto.  
Waar zocht u naar bij uw bewerking van de tekst?
“In goed overleg met Ian Burton, die de eerste bewerking van het boek maakte, heb ik 
inderdaad het libretto naar mijn hand gezet. Orwell had destijds niet alle kennis die wij nu 
hebben over de beginjaren van de Sovjet-Unie. Daarom heb ik verschillende referenties 
aan de tekst toegevoegd, zoals citaten van Stalin, Trotski en Lavrenti Beria. Ik heb het per-
sonage Squealer enigszins naar Beria gemodelleerd en voegde een scène toe die verwijst 
naar de wijze waarop Beria als hoofd van het staatsveiligheidsapparaat zijn macht mis-
bruikte om knappe actrices en andere vrouwen tot intimiteiten te dwingen. Het is slechts 
een korte scène, maar een belangrijke: details als deze maken het verhaal levensechter.”

“Ook op andere manieren bewerkte ik de tekst. Vertellende passages, die het libretto in 
eerste instantie wat ‘oratorium-achtig’ maakten, werkte ik om tot directe handelingen en 
dialogen. Ik zocht naar sterkere contrasten en naar gelegenheden voor ensembles. Ook 
kortte ik de zinnen in, want opera verdraagt mijns inziens geen lange frasen.”

“Er zijn drie ‘e-woorden’ die voor mij uitdrukken wat deze opera moet zijn: energiek, excen-
triek en extravagant. Ik vind het belangrijk dat de opera communiceert met zijn publiek: 
iemand die zonder voorkennis naar de voorstelling komt, moet direct door het verhaal en 
de muziek geraakt worden.”

En hoe vertaalt zich dat naar uw compositie?
“Ik ontwikkelde voor deze opera een soort ‘scalpel-stijl’: met korte muzikale lijnen en 
scherpe contrasten. Verder zocht ik naar het passende muzikale ritme: naast melodie en 
timbre is het van belang een ritme te vinden dat vat krijgt op de oren van de 
toeschouwers.”

“Ik geloof dat we iets kunnen leren van het grote operatijdperk van de achttiende en 
negentiende eeuw. Ik heb veel waardering voor vaardigheden van hedendaagse compo-
nisten en de complexiteit van hun opera’s, maar soms vraag ik mij af of we niet te ver gaan 
door steeds maar complexere muzikale idiomen te ontwikkelen. Te veel informatie in korte 
tijd kan afmattend werken. Ik zocht in Animal Farm naar een manier om een vergeten syn-
tax van de ‘oude’ opera terug te vinden en toe te passen in een nieuwe situatie. Een 
methode om met melodie en ritme de aandacht van de toeschouwers te vangen en vast te 
houden.” 

Betekent dat een terugkeer naar een oorspronkelijke eenvoud?
“Je kunt het ook zien als een doorontwikkeling. Sinds Alban Berg zijn de orkestraties van 
opera’s steeds complexer geworden, maar voor stemmen wordt niet wezenlijk anders 
geschreven dan honderd jaar geleden. Ik probeer de stem op hetzelfde niveau te brengen 
als het orkest. Ik wil haar op het eerste plan zetten en haar kracht optimaal benutten.”

“De solisten van Animal Farm kun je samen zien als een soort vocaal orkest. Er is nauwe-
lijks een bijrol aan te wijzen. Ieder personage heeft zijn eigen karakter en ontwikkeling. Ik 
heb er wakker van gelegen hoe ik voldoende muzikaal contrast kon vinden tussen al die 
figuren. Uiteindelijk vond ik de manier: voordat ik aan een deel begon te werken, ging ik op 
de bank zitten en liet ik de scène in mijn verbeelding spelen. Dat hielp mij verschillende 
karakters te vinden. Zo heeft elk personage zijn eigen textuur en bereik gekregen, van 
extreem hoog tot buitengewoon laag.”

U heeft wel eens gezegd dat u de mogelijkheden van de menselijke stem pas ging 
begrijpen door een intensieve kennismaking met Russische volksmuziek.  
Hoe vond die plaats?
“Het was in de jaren zeventig, ik moet een jaar of twintig geweest zijn. Als onderdeel van de 
studie compositie moesten we met een etnograaf door Rusland reizen om liederen te ver-
zamelen. De polyfonie van die liederen was ongelooflijk complex. Om de zanglijnen later te 
kunnen noteren, moest iedere zanger op een aparte bandrecorder worden opgenomen, en 
dan nog was het heel moeilijk om de zang in noten te vertalen. Op dat moment realiseerde 
ik mij nog niet hoe belangrijk deze kennismaking was voor mijn latere begrip van de stem 
en hoe zij werkt in een ensemble.”
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Bassem Akiki & Alexander Raskatov

“We deden gedurende twee weken verschillende plekken in de Don-regio aan. Ik herinner 
mij vier vrouwen die in de ochtend samen kwamen met een fles bijzonder sterke wodka en 
een pot augurken. Voor ieder lied dronken ze een glas wodka en aten ze een augurk, en wij 
moesten meedoen. Acht keer, voor acht liederen. Ik vroeg: ‘waarom doet u dat zo?’ en een 
van de vrouwen zei: ‘anders zou het lied geen ziel hebben.’ Toen ik later eens een pro-
gramma met dezelfde muziek in een concertzaal in Moskou bezocht, werkte het niet. Het 
was een interessant concert, maar je moet dit soort liederen horen waar de mensen 
wonen, waar de muziek leeft.”

“Na mijn afstuderen had ik een kans om naar Magadan te reizen, helemaal aan de oostkant 
van Rusland. Dat was deel van een overheidsprogramma om werk van componisten te 
laten horen aan de arbeiders overal in het land. Ik weet niet of ze mijn muziek daar nodig 
hadden, maar voor mij was het fantastisch om die plek te leren kennen en daar de muziek 
te horen van de nomaden die er leefden. Pas later ontdekte ik hoe vormend deze ervarin-
gen geweest zijn. Nu ik in het westen woon, word ik mij er meer bewust van waar mijn wor-
tels liggen.” 

En hebben die ervaringen hun weerslag in Animal Farm?
“Misschien wel. Ik weet niet hoe het brein werkt en misschien wil ik het ook liever niet 
weten. Maar ik geloof dat het belangrijk is om als componist een soort synthese te maken 
van je muzikale jeugdherinneringen, de volksmuziek die je bent tegengekomen en het werk 
van de componisten die je bewondert. Al die indrukken moeten omgezet worden in een 
idioom dat van jou is en van niemand anders: levenservaringen getransformeerd in 
muziek. Voor mij zijn die kennismakingen met volksmuziek even betekenisvol als de 
belangrijke ontmoetingen die ik heb gehad met componisten als Schnittke en Weinberg.”

“Voor opera is het maken van zo’n synthese al helemaal belangrijk. Opera is echt anders 
dan symfonisch werk of kamermuziek: het is geen zuiver genre. Het vereist een open geest 
en een soort polystilisme. Je ziet dat al bij Mozart – denk aan de wijze waarop hij in een 
beroemd moment in Don Giovanni drie orkesten met elkaar verweeft, of hoe hij in Die Zau-
berflöte klanknabootsingen verwerkt in de partij van Papageno. Maar ik denk ook aan 
allerlei citaten of toespelingen op volksmuziek die je vindt in opera’s van Russische com-
ponisten als Moessorgski, Tsjaikovski, Rimski-Korsakov of Sjostakovitsj. Je kunt in een 
opera allerlei zaken verwerken in een nieuwe en soms totaal tegengestelde context, om 
een paradoxaal effect teweeg te brengen. Opera is geen puristische of scholastische 
kunstvorm; opera moet vol leven zijn.”

Tekst: Wout van Tongeren
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George Orwell

VOORWOORD TOT DE  
OEKRAÏENSE UITGAVE  

VAN ANIMAL FARM 

In 1947 verscheen een uitgave van Animal Farm in het Oekraïens, op initiatief van 
de letterkundige en historicus Ihor Sjevtsjenko, die zelf de vertaling maakte. 
Exemplaren van deze editie werden verspreid onder Oekraïense vluchtelingen die 
in West-Europese vluchtelingenkampen leefden, en van wie de meesten niet durf-
den terug te keren naar hun land omdat het de Sovjet-Unie was bezet. Voor deze 
uitgave schreef George Orwell het onderstaande voorwoord. 

Mij is gevraagd een voorwoord te schrijven voor de Oekraïense vertaling van Animal Farm. 
Ik ben me ervan bewust dat ik schrijf voor lezers over wie ik niets weet, maar ook dat zij 
waarschijnlijk nooit de geringste gelegenheid hebben gehad om iets over mij te weten te 
komen. Van dit voorwoord zullen ze waarschijnlijk verwachten dat ik iets vertel over het 
ontstaan van Animal Farm, maar eerst wil ik iets zeggen over mijzelf en de ervaringen die 
mij tot mijn politieke positie hebben gebracht. 

Ik ben geboren in India in 1903. Mijn vader was een ambtenaar in het Engelse bestuur 
daar, en mijn familie was een van die gewone middenklasse-families van soldaten, geeste-
lijken, overheidsfunctionarissen, leraren, advocaten, artsen, enz. Ik werd opgeleid aan 
Eton, de duurste en meest snobistische van de Engelse privéscholen. Maar ik was daar 
alleen binnengekomen dankzij een beurs; anders had mijn vader het zich niet kunnen ver-
oorloven me naar zo’n school te sturen. 

Kort nadat ik de school had verlaten (ik was toen nog geen twintig jaar oud) ging ik naar 
Birma en sloot me aan bij de Indian Imperial Police. Dit was een gewapende politie, een 
soort gendarmerie die veel leek op de Spaanse Guardia Civil of de Garde Mobile in Frank-
rijk. Ik bleef vijf jaar in dienst. Het beviel me niet en deed me het imperialisme haten, hoe-
wel in die tijd de nationalistische gevoelens in Birma niet erg uitgesproken waren, en de 
betrekkingen tussen de Engelsen en de Birmezen niet bijzonder onvriendelijk. Toen ik in 
1927 met verlof was in Engeland, nam ik ontslag uit de dienst en besloot schrijver te 

George Orwell
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worden: eerst zonder bijzonder succes. In 1928-1299 woonde ik in Parijs en schreef korte 
verhalen en romans die niemand wilde drukken (ik heb ze inmiddels allemaal vernietigd). In 
de volgende jaren leefde ik meestal van de hand in de tand, en leed meermaals honger. 
Pas vanaf 1934 kon ik leven van wat ik met mijn schrijven verdiende. In de tussentijd leefde 
ik soms maandenlang tussen de arme en half-criminele types die de slechtste delen van 
de armere wijken bewonen, of de straat opgaan om te bedelen en te stelen. In die tijd ging 
ik met hen om uit geldgebrek, maar later kreeg ik veel belangstelling voor hun manier van 
leven op zich. Ik bestudeerde vele maanden (dit keer systematischer) de omstandigheden 
van de mijnwerkers in het noorden van Engeland. Tot 1930 zag ik mezelf over het alge-
meen niet als een socialist. In feite had ik nog geen duidelijk omlijnde politieke opvattin-
gen. Ik werd pro-socialistisch, meer uit afkeer van de manier waarop de armere industriële 
arbeiders werden onderdrukt en verwaarloosd, dan uit theoretische bewondering voor een 
geplande samenleving. 

In 1936 trouwde ik. In bijna dezelfde week brak de burgeroorlog uit in Spanje. Mijn vrouw 
en ik wilden allebei naar Spanje gaan en vechten voor de Spaanse regering. We waren met 
zes maanden klaar voor vertrek, toen ik het boek afgeschreven had waaraan ik bezig was. 
In Spanje bracht ik bijna zes maanden door aan het front in Aragon, totdat ik bij Huesca 
door een fascistische sluipschutter door de keel werd geschoten. Aan het begin van de 
oorlog waren buitenlanders over het algemeen niet op de hoogte van de interne strijd tus-
sen de verschillende politieke partijen die de regering steunden. Door een reeks toevallig-
heden sloot ik me niet aan bij de Internationale Brigade, zoals de meeste buitenlanders, 
maar bij de POUM-militie, oftewel de Spaanse trotskisten. Dus halverwege 1937, toen de 
communisten de controle (of gedeeltelijke controle) over de Spaanse regering kregen en 
jacht begonnen te maken op de trotskisten, behoorden wij beiden tot de slachtoffers. We 
hadden veel geluk dat we Spanje levend verlieten, en zelfs niet één keer gearresteerd wer-
den. Veel van onze vrienden werden doodgeschoten, en anderen zaten lange tijd in de 
gevangenis of verdwenen simpelweg. 

Deze klopjachten in Spanje verliepen gelijktijdig met de grote zuiveringen in de USSR en 
waren een soort aanvulling daarop. Zowel in Spanje als in Rusland was de aard van de 
beschuldigingen (namelijk samenzwering met de fascisten) hetzelfde en wat Spanje 
betreft had ik alle reden om aan te nemen dat de beschuldigingen vals waren. Dit alles 
meemaken was een waardevolle les: het leerde me hoe gemakkelijk totalitaire propaganda 
de mening van verlichte mensen in democratische landen kan beheersen. Mijn vrouw en ik 
zagen beiden hoe onschuldige mensen in de gevangenis werden gegooid, alleen omdat ze 
verdacht werden van onorthodoxie. Toch ontdekten we bij onze terugkeer in Engeland dat 
veel verstandige en goed geïnformeerde waarnemers de meest fantastische verhalen over 
samenzwering, verraad en sabotage geloofden die de pers over de processen in Moskou 
schreef. En zo begreep ik duidelijker dan ooit de negatieve invloed van de Sovjetmythe op 
de westerse socialistische beweging. 

En hier moet ik pauzeren om mijn houding tegenover het Sovjetregime te beschrijven. 
Ik heb Rusland nooit bezocht en mijn kennis ervan bestaat alleen uit wat je kunt leren door 

boeken en kranten te lezen. Zelfs als ik de macht had, zou ik me niet willen mengen in de 
binnenlandse aangelegenheden van de Sovjet-Unie: ik zou Stalin en zijn medestanders 
niet veroordelen om hun barbaarse en ondemocratische methoden. Het is goed mogelijk 
dat ze, zelfs met de beste bedoelingen, onder de daar heersende omstandigheden niet 
anders hadden kunnen handelen. Maar aan de andere kant was het voor mij van het groot-
ste belang dat de mensen in West-Europa het Sovjetregime zouden zien voor wat het wer-
kelijk was. Sinds 1930 had ik weinig aanwijzingen gezien dat de USSR op weg was naar 
iets wat je werkelijk socialisme kon noemen. Integendeel, ik was getroffen door de duide-
lijke tekenen van haar transformatie in een hiërarchische maatschappij, waarin de macht-
hebbers niet meer reden hebben om hun macht op te geven dan elke andere heersende 
klasse. Bovendien kunnen de arbeiders en de intelligentsia in een land als Engeland niet 
begrijpen dat de USSR van vandaag heel anders is dan die van 1917. Het is deels dat ze 
het niet willen begrijpen (d.w.z. dat ze willen geloven dat er ergens een echt socialistisch 
land bestaat), en deels dat totalitarisme voor hen, die gewend zijn aan relatieve vrijheid en 
gematigdheid in het openbare leven, volkomen onbegrijpelijk is. 

Toch moet men bedenken dat Engeland niet volledig democratisch is. Het is ook een kapi-
talistisch land met grote klassenvoorrechten en met grote verschillen in rijkdom (zelfs nu, 
na een oorlog die iedereen gelijk heeft gemaakt). Maar niettemin is het een land waar 
mensen al honderden jaren samenleven zonder grote conflicten, waar de wetten relatief 
rechtvaardig zijn en officiële berichten en statistieken bijna altijd kunnen worden geloofd, 
en, last but not least, waar het hebben en uiten van minderheidsstandpunten geen levens-
gevaar oplevert. In zo’n sfeer heeft de man op straat geen echt begrip voor zaken als con-
centratiekampen, massadeportaties, arrestaties zonder proces, perscensuur, enz. Alles 
wat hij leest over een land als de USSR wordt automatisch vertaald naar Engelse termen, 
en hij accepteert heel onschuldig de leugens van de totalitaire propaganda. Tot 1939, en 
zelfs daarna, was de meerderheid van de Engelsen niet in staat om de ware aard van het 
naziregime in Duitsland in te schatten, en nu, met het Sovjetregime, verkeren ze nog voor 
een groot deel in eenzelfde soort illusie.

Dit heeft grote schade toegebracht aan de socialistische beweging in Engeland, en ern-
stige gevolgen gehad voor de Engelse buitenlandse politiek. Naar mijn mening heeft niets 
zoveel bijgedragen aan de corruptie van het oorspronkelijke idee van het socialisme als het 
geloof dat Rusland een socialistisch land is en dat elke daad van zijn heersers moet wor-
den verontschuldigd, zo niet geïmiteerd. En zo ben ik er de afgelopen tien jaar van over-
tuigd geweest dat de vernietiging van de Sovjetmythe essentieel was als we een opleving 
van de socialistische beweging wilden.

Bij mijn terugkeer uit Spanje dacht ik eraan de Sovjetmythe te ontmaskeren in een verhaal 
dat voor bijna iedereen gemakkelijk te begrijpen was en dat gemakkelijk in andere talen 
kon worden vertaald. De precieze details van het verhaal kwamen echter pas tot me toen ik 
in een dorpje woonde en op een dag een kleine jongen, misschien tien jaar oud, op een 
smal pad een enorm karrenpaard zag mennen, en telkens als het probeerde te draaien 
sloeg hij het met de zweep. Het viel me in dat als zulke dieren zich maar bewust zouden 
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worden van hun kracht wij geen enkele macht meer over hen zouden hebben, en dat men-
sen dieren uitbuiten op ongeveer dezelfde manier als de rijken het proletariaat uitbuiten. 

Ik analyseerde Marx’ theorie vanuit het gezichtspunt van de dieren. Voor hen was het dui-
delijk dat het concept van een klassenstrijd tussen mensen pure illusie was, want telkens 
als het nodig is dieren uit te buiten, verenigden alle mensen zich tegen hen: de echte strijd 
is die tussen dieren en mensen. Vanuit dit uitgangspunt was het niet moeilijk om het ver-
haal uit te werken. Ik heb het pas in 1943 uitgeschreven, want ik was altijd bezig met ander 
werk waardoor ik geen tijd had; en uiteindelijk heb ik er enkele gebeurtenissen in opgeno-
men, bijvoorbeeld de Conferentie van Teheran, die plaatsvonden terwijl ik aan het schrijven 
was. De hoofdlijnen van het verhaal zaten dus gedurende een periode van zes jaar in mijn 
hoofd voordat het daadwerkelijk geschreven werd.

Ik wil geen commentaar geven op het werk; als het niet voor zichzelf spreekt, is het een 
mislukking. Maar ik wil twee punten benadrukken: ten eerste dat hoewel de verschillende 
episodes zijn ontleend aan de werkelijke geschiedenis van de Russische Revolutie, ze 
schematisch zijn behandeld en hun chronologische volgorde is veranderd; dit was nodig 
voor de symmetrie van het verhaal. Het tweede punt is iets dat de meeste critici hebben 
gemist, mogelijk omdat ik het niet voldoende heb benadrukt. Een aantal lezers zal het 
boek misschien uitlezen met de indruk dat het eindigt in de volledige verzoening van de 
varkens en de mensen. Dat was niet mijn bedoeling, integendeel; ik wilde dat het zou ein-
digen met een luide toon van onenigheid. Ik schreef het einde onmiddellijk na de Confe-
rentie van Teheran, waarvan iedereen dacht dat die de best mogelijke betrekkingen tussen 
de USSR en het Westen tot stand had gebracht. Persoonlijk geloofde ik niet dat zulke 
goede betrekkingen lang stand zouden houden, en zoals de gebeurtenissen hebben laten 
zien zat ik er niet ver naast.

Ik weet niet wat ik er nog aan toe moet voegen. Als iemand geïnteresseerd is in persoon-
lijke details, moet ik toevoegen dat ik weduwnaar ben met een zoon van bijna drie jaar oud, 
dat ik van beroep schrijver ben, en dat ik sinds het begin van de oorlog vooral als journalist 
heb gewerkt. Het tijdschrift waaraan ik het meest regelmatig bijdraag is de Tribune, een 
sociaal-politiek weekblad dat over het algemeen de linkervleugel van de Labour Party ver-
tegenwoordigt. De volgende van mijn boeken zouden de gewone lezer het meest kunnen 
interesseren (mocht een lezer van deze vertaling er exemplaren van vinden): Burmese Days 
(een verhaal over Birma), Homage to Catalonia (voortkomend uit mijn ervaringen in de 
Spaanse Burgeroorlog), en Critical Essays (essays voornamelijk over hedendaagse popu-
laire Engelse literatuur en meer vanuit sociologisch dan vanuit literair oogpunt leerzaam).

Repetitie | Rehearsal
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DE MECHANISMEN VAN  
DE MACHT

Een gesprek met Damiano Michieletto,  
regisseur van de opera Animal Farm

Het idee om Animal Farm tot opera te bewerken begon bij u. Waarom wilde u als 
operamaker juist zo graag met dit werk aan de slag?
“Toen ik het boek lang geleden voor het eerst las, dacht ik nog niet aan een bewerking. 
Maar een paar jaar geleden stelde ik mezelf de vraag wat goede verhaalstof zou zijn voor 
een opera. Ik vind het namelijk belangrijk dat operahuizen naast het bestaande repertoire 
ook het risico aangaan om nieuwe opera’s te presenteren. Toen dacht ik aan Animal Farm. 
Het boek leek me perfect om tot opera bewerkt te worden: het is een eenvoudig verhaal, 
een soort sprookje, dat bij nader inzien veel lagen heeft en over wezenlijke zaken gaat, 
zoals macht, onderdrukking en propaganda. Het verhaal is wreed maar bevat ook komi-
sche elementen. Er zijn veel solorollen, je kunt een koor laten optreden... Al met al zijn er 
veel goede ingrediënten voor een opera.”

“Ik deelde mijn plan met De Nationale Opera, en directeur Sophie de Lint was onmiddellijk 
geïnteresseerd. Al snel vonden we meer operahuizen die wilden coproduceren, waaronder 
zelfs de Weense Staatsopera. De Nationale Opera koppelde mij aan Alexander Raskatov. Ik 
weet nog hoe hij keek toen ik hem vertelde dat ik Animal Farm wilde maken: hij realiseerde 
zich volgens mij meteen dat dit aan zijn eigen verleden raakte. We spraken over zijn eigen 
Russische en Joodse wortels, over wat hij in zijn opera’s probeert te bereiken. Ik heb het 
gevoel dat we een heel goede connectie hebben, van mens tot mens.”

Orwell verwees in Animal Farm specifiek naar de eerste decennia van de  
Sovjet-Unie. Hoe tijdgebonden is het verhaal?
“Voor mij heeft het verhaal absoluut een algemene zeggingskracht. Orwell schreef in de 
vorm van een dierenverhaal een allegorie over het stalinisme in de Sovjet-Unie. Maar door 
die allegorische vorm gaat het verhaal ook over de mechanismen van de macht op zich. 
Hoe het establishment zijn positie probeert te beschermen. Hoe propaganda en dreiging 
worden ingezet om mensen te controleren. Hoe macht wordt uitgeoefend via terreur. We 
zien die mechanismen ook vandaag de dag.”

Damiano Michieletto
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diepe trilling veroorzaken. Dat ze een live gebeurtenis is, draagt daar aan bij. We leven in 
een samenleving waar meer en meer digitaal wordt. En natuurlijk hebben we digitale tech-
nologie nodig, maar wat we in het theater te bieden hebben, is een levende ervaring, waar-
aan het publiek deelgenoot kan zijn. En hoe meer je iets uitdagends te bieden hebt, hoe 
liever het publiek naar het theater zal willen komen. De voorstelling is een provocatie, en 
dat bedoel ik positief: ze resoneert met iets diep van binnen. Als je in het theater alle ele-
menten samenbrengt – het verhaal, de live muziek, de cast, de vormgeving – dan gebeurt 
er iets magisch. De voorstelling kan gewelddadig zijn, maar er is ook schoonheid, betove-
ring. Het is een gebeurtenis die je doet huilen en lachen, die je de adem beneemt – omdat 
dat wat je ziet, echt is.”

“Ik denk dat het publiek gegrepen zal zijn door dit verhaal en door de muziek van Raskatov. 
Mijn grootste hoop is dat ik de aanzet heb gegeven tot de creatie van een opera die in de 
toekomst nog op tal van manieren geënsceneerd en ervaren zal worden.”

Tekst: Wout van Tongeren

“Ik plaatste de handeling niet op een boerderij, maar in een slachthuis. De personages zijn 
hier om gedood te worden. Ze zitten vast in kooien en dromen over vrijheid. Een dier zijn, 
betekent hier: slaaf zijn, vlees zijn, een object in de handen van mensen. Het slachthuis is 
voor mij een metafoor: op deze plek is er overduidelijk een nood aan revolutie. De persona-
ges komen in opstand om een vrije samenleving te vestigen, maar de mechanismen van 
onderdrukking steken opnieuw de kop op. Wie de macht heeft, probeert die te behouden, 
tegen elke prijs.”

“Op een zeker punt in het verhaal vragen de dieren zich af wat ze moeten doen met de 
melk van de koeien. Dat is een sleutelmoment. De varkens zeggen dan: ‘wij doen belang-
rijk werk, wij hebben de grootste verantwoordelijkheden. Als wij niet in goede vorm zijn, 
kunnen we de aanvallen van Jones en Pilkington, de vijandige boeren, niet weerstaan. Dus 
de melk is voor de varkens.’ De varkens spelen in op de angst bij de dieren en beginnen zo 
uit te groeien tot de nieuwe dictators.”

In uw enscenering verliezen de personages langzaamaan hun dierlijke uiterlijk. 
Waarom is dat zo?
“Orwells boek eindigt met een scène waarin de dieren naar binnen kijken in het woonhuis 
waar de varkens zich hebben verschanst, en ze zien dat de varkens op mensen zijn gaan 
lijken. In deze productie is het hele slachthuis getransformeerd tot een chique plek en zijn 
alle overlevende personages op het toneel menselijk geworden. Ze vermaken zich op een 
luxueus feest waar dieren worden verorberd. De idealen waar het ze allemaal om begon-
nen was, zijn ze vergeten.”

Dat is een betekenisvol verschil in perspectief: waar Orwell het slot vanuit het 
gezichtspunt van de onderdrukten beschrijft, zet deze operaproductie juist de 
heersers centraal. In het boek blijven we als het ware buiten het huis van de var-
kens staan, u neemt het publiek mee naar binnen, wat misschien nog wel sterker 
confronteert. 
“Het gaat mij erom de twee kanten te tonen. Eerst staan de dieren centraal, en aan het slot 
zie je de mensen die de dieren eten. Eerst zie je hen die lijden, dan degenen die hen onder-
drukken en kunnen beslissen over hun leven en dood. Het zijn de twee zijden van de 
onderdrukking. Maar het is ook subtieler: denk aan het verschil tussen degenen die de 
kranten lezen en degenen die ze drukken, degenen die geloven wat hen verteld wordt en 
degenen die via de media de mentaliteit van de mensen willen controleren. Om al dat soort 
mechanismen van macht gaat het mij. Uiteindelijk verdwijnen in de voorstelling de slacht-
offers van het regime uit beeld, zoals de mensen die in Rusland in de goelag verdwenen, 
en misschien ook wel zoals de slachtoffers van onze eigen welvaart voor ons vaak onzicht-
baar blijven.”

Wat wilt u dat deze opera bij de toeschouwers teweegbrengt?
“Toen Kafka eens de vraag kreeg wat hij met zijn werk wilde bereiken, antwoordde hij dat 
een boek moet zijn als een bijl voor de bevroren zee van ons innerlijk. Ik vind dat een goed 
beeld van wat een opera als deze teweeg zou moeten brengen. De voorstelling moet een 
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erin slaagt zich met geweld of bedrog aan de macht te houden. Zo’n maatschappij, hoe 
lang ze ook blijft bestaan, kan het zich nooit veroorloven tolerant of intellectueel stabiel te 
worden. Ze kan nooit de waarheidsgetrouwe weergave van feiten toestaan, noch de emoti-
onele oprechtheid die literaire creatie vereist. Maar om door totalitarisme gecorrumpeerd 
te worden hoef je niet in een totalitair land te wonen. Alleen al het gangbaar worden van 
bepaalde ideeën kan een soort gif verspreiden dat het ene onderwerp na het andere onge-
schikt maakt voor literaire doeleinden. Overal waar een opgelegde orthodoxie heerst – of 
zelfs twee orthodoxieën, zoals vaak het geval is – houdt goed schrijven op. (…)

Het gaat het menselijk vernuft waarschijnlijk niet te boven om ooit boeken machinaal te 
laten schrijven. Maar een soort mechanisatieproces is al aan het werk te zien in de film en 
de radio, in publiciteit en propaganda, en in de lagere regionen van de journalistiek. De 
Disneyfilms, bijvoorbeeld, worden geproduceerd door wat in wezen een fabrieksproces is, 
waarbij het werk deels mechanisch wordt gedaan en deels door teams van artiesten die 
hun individuele stijl ondergeschikt moeten maken. Radio-items worden meestal geschre-
ven door vermoeide broodschrijvers aan wie het onderwerp en de invalshoek van tevoren 
zijn gedicteerd: en dan nog is wat zij schrijven slechts een soort ruw materiaal dat door 
producenten en censoren in vorm wordt gehakt. Dat geldt ook voor de ontelbare boeken 
en pamfletten die in opdracht van overheidsdiensten worden geschreven. (…) Tijdschriften 
als The Writer staan vol met advertenties van schrijfopleidingen, die allemaal kant-en-klare 
plots aanbieden voor een paar shilling per keer. Sommige leveren, samen met de plot, de 
openings- en slotzinnen van elk hoofdstuk. Andere geven je een soort algebraïsche for-
mule waarmee je zelf plotjes kunt construeren. Weer andere hebben pakjes kaarten met 
personages en situaties, die alleen maar geschud en gedeeld hoeven te worden om auto-
matisch ingenieuze verhalen te produceren. Het is waarschijnlijk op een dergelijke manier 
dat de literatuur van een totalitaire samenleving zou worden geproduceerd, als literatuur 
nog nodig zou worden geacht. Verbeelding – en voor zover mogelijk zelfs bewustzijn – zou 
worden geëlimineerd uit het schrijfproces. Boeken zouden in grote lijnen worden gepland 
door bureaucraten, en zouden door zoveel handen gaan dat ze na afloop als product niet 
méér individualiteit zouden hebben dan een Ford-auto aan het eind van de lopende band. 
Het spreekt voor zich dat alles wat zo geproduceerd zou worden, rotzooi zou zijn; maar 
alles wat geen rotzooi is, zou de structuur van de staat in gevaar brengen. Wat de overge-
bleven literatuur uit het verleden betreft, die zou moeten worden onderdrukt of op zijn 
minst uitgebreid herschreven. (…)

George Orwell

HET TEGENGAAN VAN 
LITERATUUR

Tussen de publicatie van zijn anti-totalitaire boeken Animal Farm (1945) en 1984 
(1949) schreef George Orwell voor het Britse tijdschrift Polemic het essay “The 
Prevention of Literature”, waarin hij stelt dat totalitaire ideologieën het denken 
aantasten en literatuur onmogelijk maken. Hier leest u een aantal fragmenten uit 
dit essay.

(…) Het georganiseerde liegen van totalitaire staten is niet, zoals soms wordt beweerd, een 
tijdelijk redmiddel van dezelfde aard als militaire misleiding. Het is iets dat integraal deel 
uitmaakt van het totalitarisme, iets dat ook zou doorgaan als concentratiekampen en 
geheime politie-eenheden niet meer nodig zouden zijn. Onder intelligente communisten 
bestaat de ondergrondse legende dat, hoewel de Russische regering nu verplicht is zich 
bezig te houden met leugenachtige propaganda, schijnprocessen, enzovoort, zij in het 
geheim de ware feiten vastlegt en die in de toekomst zal publiceren. We kunnen er, denk ik, 
vrij zeker van zijn dat dit niet het geval is, want de mentaliteit die een dergelijke actie veron-
derstelt, is die van een liberale historicus die gelooft dat het verleden niet veranderd kan 
worden en dat een correcte kennis van de geschiedenis vanzelfsprekend waardevol is. 
Vanuit het totalitaire gezichtspunt is geschiedenis iets dat eerder gecreëerd dan geleerd 
moet worden. Een totalitaire staat is in feite een theocratie, en de heersende kaste moet, 
om zijn positie te behouden, als onfeilbaar worden beschouwd. Maar omdat in de praktijk 
niemand onfeilbaar is, is het vaak nodig gebeurtenissen uit het verleden te herschikken om 
aan te tonen dat deze of gene fout niet is gemaakt, of dat deze of gene denkbeeldige triomf 
werkelijk heeft plaatsgevonden. (…) Totalitarisme eist in feite het voortdurend veranderen 
van het verleden, en eist op den duur waarschijnlijk een ongeloof in het bestaan van objec-
tieve waarheid als zodanig. (…) 

Totalitarisme belooft echter niet zozeer een tijdperk van geloof als wel een tijdperk van 
schizofrenie. Een samenleving wordt totalitair wanneer haar structuur flagrant kunstmatig 
wordt: dat wil zeggen wanneer haar heersende klasse haar functie heeft verloren, maar 
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Mikhaila Bishop

LITERAIRE DIEREN

(...) Op grond van zijn verdiensten, inhoud en culturele impact geloof ik dat Animal Farm 
een langdurig onderdeel van de literaire canon zal blijven uitmaken. Het analyseren van 
Animal Farm op een manier die de worstelingen van de personages ontkent, zet echter de 
traditie voort van het minimaliseren van ervaringen en stemmen die niet de onze 
(geschoolde mensen) zijn. Dit is een aspect van onze samenleving waaraan we aandacht 
moeten besteden. Zoals de dieren van Manor Farm laten zien, kunnen zij niet zomaar ont-
snappen aan de dominante wereld die wij voor hen hebben bedacht. Onze bedenkelijke 
gewoonte om miljoenen dieren te slachten voor voedsel, de natuurlijke levenscycli te mis-
bruiken voor productie, en onze dieren te dwingen te werken tot ze instorten, is onethisch. 
Sommigen die dit artikel lezen zullen misschien zeggen: “Nou, ík ben geen boer!” Maar 
door te profiteren van de stabiliteit van een economie die grotendeels gebaseerd is op de 
winsten van de veehouderij, zetten we het verschrikkelijke misbruik van dieren die we tot 
slaven hebben gemaakt voort.

Goed, wij zijn dus geen boeren. Wij zijn niet Mr. Jones, Mr. Pilkington, of Alfred Simmonds. 
Uiteraard schatten wij onszelf moreel hoger in dan deze slechte karikaturen. Maar wij, als 
mensen, zien dieren als producten die geconsumeerd moeten worden. Zelfs lezers van 
Animal Farm die een vegetarische of veganistische levensstijl aanhangen blijven literaire 
dieren lichamen tot zich nemen als sociaal commentaar. Uiteindelijk zijn we allemaal lezers. 
Feit blijft dat we teksten over dieren kunnen schrijven en lezen zonder ooit over hun positie 
na te denken, en dat is zeker verkeerd. Uiteindelijk zet Animal Farm de lezer aan tot bewust 
nadenken over de relaties tussen mens en dier op grotere schaal. Waarom gaan we, nu de 
mensheid zich uitbreidt en we weten welke schade we aanrichten, voortdurend voorbij aan 
de belangen van de aarde? Wanneer we het idee van gelijkheid definiëren betrekken we dit 
alleen op onszelf, en zelfs dan blijft het meestal bij een gedachte of ideaal. Animal Farm is 
gericht tegen de gewone man, die het sociale commentaar leest en de Sovjet-Unie bekriti-
seert zonder zelfs maar de plot van de roman in overweging te nemen. De typische lezing 
is dat als dieren geen symbool zijn voor mensen, ze niets zijn. Maar als de plot wordt 

opgevat als iets anders dan een analogie, dan onthult hij de levensomstandigheden van 
dieren. De plot bestaat uit dieren die hun menselijke meester verwerpen, een samenleving 
creëren die menselijke belangen nabootst, en die ten prooi vallen aan de exacte ondeug-
den en waanideeën die hen in de eerste plaats in het harnas joegen. Met deze analyse van 
de boodschap van de roman kunnen we beginnen opnieuw te onderzoeken hoe afhankelijk 
we zijn van dierenleed. Door de literaire lichamen van dieren te vervangen door fysieke 
beelden, kunnen we kleine stappen vooruit zetten om een veiligere aarde voor iedereen te 
creëren.

Repetitie | Rehearsal
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studeerde af in moderne literatuur in zijn 
thuisstad Venetië. Michieletto won veel  
verschillende prijzen voor zijn producties, 
waaronder de Laurence Olivier, Irish Time, 
Casta Diva, Premio Abbiati, Österreichi-
scher Musiktheaterpreis, Reumert, en  
Melbourne Green Room. Bij De Nationale 
Opera regisseerde hij eerder Il viaggio a 
Reims (2014) en Rigoletto (2016).

PAOLO FANTIN
Decorontwerp
Paolo Fantin studeerde af in decorontwerp 
aan de Accademia di Belle Arti in Venetië in 
2004. In mei 2011 won hij de prestigieuze 
Franco Abbiati-prijs voor zijn ontwerpen 
voor Sigismondo (Pesaro, Rossini Opera 
Festival), Don Giovanni (Venetië, Teatro la 
Fenice) en Madama Butterfly (Turijn, Teatro 
Regio). Producties waar Fantin recent bij 
betrokken was zijn onder andere Kát’a 
Kabanová in Glyndebourne en Kopenha-
gen, Don Pasquale in Barcelona, Alcina in 
Florence, Béatrice et Bénédict in Genua, 
Der Rosenkavalier in Brussel en Madama 
Butterfly in Turijn. Fantin werkt sinds 2004 
regelmatig samen met Damiano Michie-
letto aan uitstekend ontvangen producties. 
Bij De Nationale Opera maakte hij eerder 
het decorontwerp voor Il viaggio a Reims 
(2014) en Rigoletto (2016).

KLAUS BRUNS
Kostuumontwerp
De Duitse kostuumontwerper Klaus Bruns 
studeerde decor- en kostuumontwerp aan 
het Mozarteum in Salzburg. Hij werkt regel-
matig samen met regisseurs als Barrie 

Kosky, Christof Loy en Damiano Michie-
letto. Zijn werk was onder meer te zien bij 
de Komische Oper Berlin, Opernhaus 
Zürich, Royal Opera House Londen, Bayeri-
sche Staatsoper München, Bayreuther 
Festspiele en Teatro Real Madrid. Bij De 
Nationale Opera werkte hij eerder aan een 
productie van Cavalleria rusticana / Pagli-
acci in regie van Guy Joosten (2006), en 
aan Tosca (2022) en Anna Bolena (2022). 

ALESSANDRO CARLETTI
Lichtontwerp
Alessandro Carletti werkt regelmatig 
samen met Damiano Michieletto. Noemens-
waardige producties waar hij aan werkte 
zijn onder andere Il trittico (Theater an der 
Wien), Don Carlo (Wiener Staatsoper), Un 
ballo in maschera (Teatro alla Scala), Caval-
leria rusticana (Teatro San Carlo, Napels), 
Nabucco (Festival Verdi, Parma), en Rigo-
letto (Parma). Voor Guillaume Tell (Royal 
Opera House) ontving hij de Knight of Illu-
mination Award 2015. Bij De Nationale 
Opera maakte hij eerder het lichtontwerp 
voor Il viaggio a Reims (2014) en Rigoletto 
(2016).

THOMAS WILHELM
Choreografie 
Thomas Wilhelm werd opgeleid als danser 
aan de Palucca-dansschool in Dresden. Hij 
werkte daarna bij de Semperoper Dresden, 
GöteborgsOperan en het gezelschap van 
Stephan Toss. Sinds 2006 werkt hij als 
freelance choreograaf met name samen 
met Christof Loy, aan operaproducties in 
onder meer Barcelona, Göteborg en 
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ARTISTIEK TEAM

ALEXANDER RASKATOV
Componist
Alexander Raskatov is een Russische  
componist met Joodse wortels. In 1978 
studeerde hij af aan het conservatorium in 
Moskou. De expedities die hij in die periode 
naar afgelegen gebieden in Rusland maakte, 
om daar volksmuziek te verzamelen en op 
te nemen, maakten op hem de meeste 
indruk. Het bood hem een dieper begrip 
van wat de menselijke stem is. In 1994 ver-
liet hij Rusland, op uitnodiging van uitgeve-
rij M.P. Belaieff. Eerdere opera’s die hij 
schreef zijn GerMANIA (2018) voor Opéra 
de Lyon en Eclipse (2018) voor het Mariins-
kitheater in Sint-Petersburg. Voor De Natio-
nale Opera schreef hij eerder de opera A 
Dog’s Heart, die in 2010 in première ging. 
Animal Farm is zijn vierde opera, en zijn 
tweede compositie-opdracht van DNO.

IAN BURTON
Librettist
Ian Burton is een schrijver, dichter en dra-
maturg. Hij schreef libretti voor Julius Cae-
sar (Teatro Dell’Opera di Roma), Richard III 
(Opera Vlaanderen) en CO2 (La Scala), JJR, 
Citoyen de Genève (Grand Théâtre de 
Genève), The Duchess of Malfi (ENO) en 
The Beggar’s Opera (Théâtre des Bouffes 
du Nord). Hij werkte als dramaturg met 
Robert Carsen samen aan vele producties, 
waaronder Iphigénie en Tauride, Orfeo ed 
Euridice (Chicago), Elektra, Tannhäuser 
(Tokio) en La traviata (Venetië). Ander 
schrijfwerk omvat zeven dichtbundels en 
een serie hoorspelen voor de BBC. Bij De 
Nationale Opera was hij als dramaturg 

betrokken bij Fidelio (2002), Dialogues des 
Carmélites (2001) en Pagliacci/Cavalleria 
rusticana (2019).

BASSEM AKIKI
Dirigent
Bassem Akiki is een specialist in het eigen-
tijdse repertoire en heeft wereldpremières 
van vele nieuwe werken gedirigeerd, met 
name bij De Munt in Brussel. Daar diri-
geerde hij premières van Björks Medúlla, 
Orfeo & Majnun (ook op het Festival d’Aix-
en-Provence), Mark Greys Frankenstein en 
het meest recent Philippe Boesmans’ laat-
ste opera On purge bébé. Andere wereld-
premières zijn Nicholas Lens en J.M. Coet-
zee’s Slow Man op het Malta Festival in 
Poznań, en Zad Moultaka’s Hémon bij 
Opéra National du Rhin. Huidige en toe-
komstige engagementen heeft hij bij Opéra 
de Lyon, Opéra National du Rhin en de 
Koninklijke Deense Opera. Akiki werkt op 
dit moment aan zijn eerste operacomposi-
tie voor de Brusselse Munt, naast andere 
composities voor theaters en festivals over 
de hele wereld. 
DNO-debuut

DAMIANO MICHIELETTO
Regisseur
In een kort tijdsbestek is Damiano Michie-
letto internationaal bekend geworden als 
een van de meest interessante vertegen-
woordigers van een jonge generatie Itali-
aanse regisseurs, en nu is hij een van de 
meest gevraagde regisseurs ter wereld.  
Hij studeerde opera- en theaterregie aan de 
Paolo Grassi-academie in Milaan en  
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ZANGERS

HOLLY FLACK
Mollie 
De Amerikaanse coloratuursopraan Holly 
Flack beschikt over een warme en uiterst 
flexibele stem. Op haar repertoire staan 
rollen uit verschillende eeuwen en stijlen. 
Recentelijk zong ze onder meer de titelrol in 
Händels Semele en Gilda in Verdi’s Rigo-
letto (Saint Petersburg, Florida), Orffs Car-
mina Burana (Toledo Symphony Orchestra), 
La Musica en Euridice in Monteverdi’s L’Or-
feo en Madeleine in The Fall of the House of 
Usher van Philip Glass (Orpheus|PDX, Port-
land), en Wife in Painted Skin bij het Ameri-
can-Chinese Music Institute van het Bard 
College Conservatory of Music (New York).
DNO-debuut

KARL LAQUIT
Young Actress (Pigetta), Benjamin
Karl Laquit beschikt over een grote vocale 
virtuositeit en een uitzonderlijk bereik: zo 
neemt hij niet alleen tenorrollen, maar bij 
gelegenheid ook countertenorrollen voor 
zijn rekening. Al tijdens zijn studie werkte  
hij met Jean-Philippe Dubor, en zong onder 
meer Orffs Carmina Burana, Rossini’s  
Stabat Mater en de Messa di Gloria van 
zowel Puccini als Rossini. Ook het werk van 
componist Alexander Raskatov is hem ver-
trouwd: eerder zong hij in zijn opera  
GerMANIA bij de Opéra de Lyon. Critici 
prezen hierbij zijn “onmenselijk bereik”  
en “stratosferische hoogte”.
DNO-debuut

ELENA VASSILIEVA
Blacky
Sopraan Elena Vassilieva studeerde aan het 
conservatorium van Parijs en werd jaren-
lang gecoacht door Elisabeth Schwarzkopf. 
Ze vertolkte rollen als Elektra in Idomeneo, 
Donna Anna in Don Giovanni en Elisabeth 
in Tannhäuser. Later wijdde Vassilieva haar 
stem aan de wereld van hedendaagse 
muziek; ze zong Berg, Webern en Schön-
berg, György Kurtágs The Sayings of Péter 
Bornemisza, en verschillende opera’s van 
Alexander Raskatov. In A Dog’s Heart, dat 
in 2010 in wereldpremière ging bij DNO, 
nam ze de rollen van Darja en Sjarik voor 
haar rekening. Ook zong ze in Raskatovs 
GerMANIA bij Opéra de Lyon in 2018. Ze 
heeft verder gezongen met artiesten als 
Zubin Mehta, Borodin Quartet, Gidon Kre-
mer, Dennis Russell Davies, Hilliard Ensem-
ble en vele anderen.

MAYA GOUR
Muriel 
De Israëlisch-Portugese mezzosopraan 
Maya Gour rondde haar muzikale opleiding 
af aan de Mannes School of Music in New 
York. In het seizoen 2020-2021 begon ze 
aan haar eerste jaar bij De Nationale Opera 
Studio, waarin ze al meewerkte aan diverse 
recitals, twee radio-uitzendingen en de 
livestream van Donizetti Queens in Concert. 
In het seizoen 2021-2022 zong Maya in Der 
Zwerg, in La traviata en ‘Habanera’ uit Car-
men tijdens het International Young Patrons 
Gala. Ook in het seizoen 2022-2023 is ze 
aan de Studio verbonden en zingt ze onder 
meer in Rusalka.
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Stockholm. Hun laatste samenwerking, 
Brittens Peter Grimes (Theater an der 
Wien), won de prijs voor beste nieuwe pro-
ductie tijdens de International Opera 
Awards in 2015. Enkele van Wilhelms 
meest recente producties zijn Salome 
(Bari), Arabella (Madrid), Lucrezia Borgia 
(Bayerische Staatsoper) en Giulio Cesare in 
Egitto (Montpellier). Bij De Nationale Opera 
werkte hij eerder aan Les Vêpres siciliennes 
(2010), Arabella (2013), Chovansjtsjina 
(2015) en Springtime in Amsterdam (2020).
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vosje (Radio Filharmonisch Orkest). In de 
toekomst zingt Kryshak onder meer bij de 
Wiener Staatsoper, Komische Oper Berlin 
en Opera Vlaanderen, en maakt hij zijn 
debuut bij de Opéra National de Lorraine, 
Opera North, Wiener Volksoper en Royal 
Opera House Covent Garden.
DNO-debuut

MICHAEL GNIFFKE
Snowball
De Duitse karaktertenor Michael Gniffke 
werd opgeleid als klassiek zanger in Zürich 
door zijn vader, operazanger Rudolf A. 
Hartmann, en door Alfred Muff en Robert 
Schunk. Hij zong bij verschillende operage-
zelschappen, waaronder in Magdeburg en 
Kassel (Elektra), in Lübeck (Hänsel und 
Gretel) en in Dijon, waar hij Der Hauptmann 
(Wozzeck) zong in een bejubelde productie. 
Ook zong hij de rol van Alwa in Lulu in Ulm, 
en werkte hij aan de creatie van Alexander 
Raskatovs opera GerMANIA. Hij werkte vele 
jaren samen met dirigent en liedbegeleider 
Caspar Dechmann. 
DNO-debuut

MARCEL BEEKMAN
Mr Jones 
Tenor Marcel Beekman maakte zijn grote 
internationale doorbraak aan het Theater 
an der Wien in de titelrol van Jean-Philippe 
Rameau’s Platée. “Onvergetelijk”, vond The 
New York Times. Succesvolle vertolkingen 
van rollen als Mime in Wagners Der Ring 
des Nibelungen (Wenen), Tanzmeister in 
Ariadne auf Naxos (Parijs en Luxemburg), 
Bababeck in Barkouf (Zürich) en Nutrice in 
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FRANCIS VAN BROEKHUIZEN
Mrs Jones 
Sopraan Francis van Broekhuizen stu-
deerde in 2002 en 2004 cum laude af aan 
het Conservatorium van Amsterdam en de 
Dutch National Opera Academy. In 2004 
was ze prijswinnares bij het Cristina Deute-
kom Concours. Van Broekhuizen is voorna-
melijk werkzaam in Nederland en heeft vele 
rollen gezongen bij Nederlandse operage-
zelschappen. Zo was ze te horen in onder 
meer Suor Angelica, Die lustige Witwe, 
Cendrillon, De speler, Elektra, Owen 
Wingrave en Il tabarro. Ze is bij een groter 
publiek bekend geworden als mediaper-
soonlijkheid in onder meer De slimste 
mens, Maestro, De verraders en All 
together now. In 2022 schreef ze de best-
seller Bij twijfel hard zingen. Bij De Natio-
nale Opera zong ze eerder de rol van 
Rychtárka in Jenůfa (2018).

HELENA RASKER
Clover 
De Nederlandse alt Helena Rasker heeft 
een glanzende internationale carrière. 
Recent was ze onder meer te horen in 
George Benjamins Into the Little Hill met 
Ensemble Modern in de Wigmore Hall en 
de Elbphilharmonie Hamburg, Bachs Mat-
thäus-Passion, Mahlers Symfonie nr. 8 en 
Stravinsky’s Requiem Canticles met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest. Ze 
maakte recent haar debuut in de Royal 
Opera House en de Deutsche Oper Berlin 
als Erna in de wereldpremière van Morgen 
und Abend van Georg Friedrich Haas, en 
keerde terug naar het Festival 

d’Aix-en-Provence voor de wereldpremière 
van L’Apocalypse Arabe in regie van Pierre 
Audi. Bij De Nationale Opera zong ze reeds 
vele rollen, waaronder Hedwige in 
Guillaume Tell (2013), Bryna Pullman in 
After Life (2005 & 2009), en Grimgerde in 
Die Walküre (2012 & 2014).

ARTEM KRUTKO
Minimus
Countertenor Artem Krutko maakt deel  
uit van het solistenensemble van de 
Staatsopera van Tsjeljabinsk. Zijn recente 
en aankomende rollen zijn onder meer 
Oberon in A Midsummer Night’s Dream 
(Mariinskitheater, Sint-Petersburg), Orfeo 
in Orfeo ed Euridice, Prins Orlofsky in Die 
Fledermaus, en Milovzor in Pique Dame. 
Voorts zong hij onder meer Fjodor in Boris 
Godoenov (Savonlinna Opera Festival), de 
countertenorpartij in de dansvoorstelling 
Hieronymus B (Heidelberg), de titelrol in 
Pergolesi’s Adriano in Siria (Opéra Royal de 
Versailles, Warsaw Philharmonic), en Lel in 
Rimsky-Korsakovs Het sneeuwmeisje. 
DNO-debuut

JAMES KRYSHAK
Squealer
Tenor James Kryshak beschikt over een 
stem die door de pers wordt geprezen als 
“kristalhelder”. Recent zong hij onder meer 
Hitler in GerMANIA (Opéra de Lyon), De 
astroloog in De gouden haan (Komische 
Oper Berlin), Politie-inspecteur in De neus 
(Semperoper Dresden), Fatty in Aufstieg 
und Fall der Stadt Mahagonny (Opera 
Vlaanderen) en Schoolmeester in Het sluwe 

L‘incoronazione di Poppea (Wenen en  
Salzburg) volgden. Beekman staat bekend 
als zanger van oude muziek, vooral uit de 
Duitse en Franse barok, maar de heden-
daagse muziek vormt een even belangrijk 
deel van zijn loopbaan. Hij zong nieuw werk 
van Calliope Tsoupaki, Reza Namavar, Louis 
Andriessen, Martijn Padding en Micha 
Hamel. Bij De Nationale Opera zong hij 
reeds vele rollen, waaronder Casella in La 
commedia (2008), Le Cabaretier in Benve-
nuto Cellini (2015) en Hauptmann in Woz-
zeck (2017).

GERMÁN OLVERA
Boxer 
De Mexicaanse bariton Germán Olvera 
maakte in 2013 zijn operadebuut bij de 
Mexicaanse Nationale Opera als Escamillo 
in Carmen. Andere operarollen waren onder 
meer Eisenhardt (Die Soldaten), Girolamo 
(Bomarzo), Malatesta (Don Pasquale) en 
Silvio (Pagliacci) voor gezelschappen als 
Teatro Real, Nederlandse Reisopera, Gran 
Teatre del Liceu Barcelona, Ópera de 
Oviedo en Palau de les Arts Reina Sofia in 
Valencia. In 2019 trad hij toe tot het ensem-
ble van de Staatsoper Hannover, waar hij 
onder meer Don Giovanni, Escamillo (Car-
men), Figaro (Il barbiere di Siviglia), Belcore 
(L’elisir d’amore), Marcello (La bohème) en 
Graaf Almaviva (Le nozze di Figaro) heeft 
vertolkt. Met deze laatste rol maakte Olvera 
ook zijn debuut op het Glyndebourne Festi-
val. Olvera maakte in 2022 zijn DNO-de-
buut in Turandot.
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MISHA KIRIA
Napoleon
Bariton Misha Kiria volgde zijn zangstudie 
aan het conservatorium in Tbilisi en het 
Accademia Teatro alla Scala in Milaan. Zijn 
repertoire omvat rollen als Bartolo in Il bar-
biere di Siviglia, Don Magnifico in La Cene-
rentola, Don Alfonso in Così fan tutte en de 
titelrol in Falstaff. Hoogtepunten uit recente 
seizoenen zijn onder meer zijn debuut als 
Lord Sidney in Il viaggio a Reims bij Deut-
sche Oper Berlin, en de rollen van Cavaliere 
Belfiore in Un giorno di regno in Verona en 
Zarete in Il paria bij de Barbican Hall in Lon-
den. Bij De Nationale Opera zong Kiria eer-
der de rollen van Geronimo in Il matrimonio 
segreto (2016), Marco in Gianni Schicchi 
(2017), en Bartolo in Il barbiere di Siviglia 
(2018).

GENNADY BEZZUBENKOV
Old Major
Recente noemenswaardige optredens van 
de bas Gennady Bezzubenkov zijn de rollen 
van Dokter en Loketbeambte in Sjostako-
vitsj’ De neus (Bayerische Staatsoper Mün-
chen), Bertrand in Iolanta (Opéra National 
de Paris Bastille en Palau de les Arts Reina 
Sofia in Valencia), Oude Veroordeelde in 
Lady Macbeth van Mtsensk (Opéra Natio-
nal de Lyon en Gran Teatre del Liceu Barce-
lona), Stalin in de wereldpremière van  
Raskatovs GerMANIA (Opéra National de 
Lyon), en Dokter in De neus bij het Festival 
d’Aix-en-Provence, Metropolitan Opera 
New York, en Opéra National de Lyon. Bij 
De Nationale Opera zong Bezzubenkov de 
rollen van Goeslispeler in De legende van 

de onzichtbare stad Kitezj (2012) en Big 
Boss, Fyodor en Newspaper Boy in A Dog’s 
Heart (2017).
 
FREDERIK BERGMAN
Mr Pilkington
De Nederlandse bas-bariton Frederik Berg-
man studeerde in 2012 af aan het Conser-
vatorium in Tilburg. In 2018 maakte hij in de 
rol van Abraham in James MacMillans  
Clemency zijn debuut bij DNO. In de seizoe-
nen 2019-2020 en 2020-2021 maakte hij 
deel uit van DNO Studio en stond hij op het 
podium als Jacob Epstein in Willem Jeths’ 
Ritratto en in Rossini’s Petite messe solen-
nelle. Als alumnus van het talentontwikke-
lingsprogramma keerde hij terug voor ver-
schillende rollen: Masetto in Don Giovanni, 
Soldaat in Salome, Lord Rochefort in Anna 
Bolena, Aeneas in Dido and Aeneas en 
Zuniga in Carmen. Dit seizoen was hij ook 
te zien in Operetta Land en als Achilla in 
Giulio Cesare. Bij de Nederlandse 
Reisopera zingt hij dit seizoen voorts Don 
Fernando (Fidelio) en bij de ZaterdagMati-
nee Eerste Officier in John Adams’ The 
Death of Klinghoffer. 
 
ALEXANDER DE JONG
Man of Mr Jones, man from the 
veterinary car
De Nederlandse bas-bariton Alexander de 
Jong studeerde aan het conservatorium 
van Tilburg. Hij stond op het podium bij 
onder meer Holland Opera (Zauberflöte 
Requiem) en de Nederlandse Reisopera  
(A Little Night Music en La traviata). Bij De 
Nationale Opera zong hij eerder, onder 

meer in het kader van DNO talent – de 
voorloper van De Nationale Opera Studio 
– rollen in The New Prince, Honden-
hartje, Gianni Schicchi, Clemency, Les 
contes d’Hoffmann en De jongen die te snel 
groeide. In april 2022 was hij te zien als Un 
carceriere in Tosca. 

JORIS VAN BAAR
Man of Mr Jones 
Bas-bariton Joris van Baar wordt geprezen 
om zijn vertolkingen in een breed reper-
toire, van oude muziek tot composities uit 
de 21ste eeuw. Zijn Christus (Matthäus- 
Passion) omschreef Het Dagblad van het 
Noorden als “vleesgeworden kwetsbaar-
heid.” Hij beleefde recent zijn roldebuut als 
Hobson (Peter Grimes) en Figaro (Le nozze 
di Figaro). Eerdere rollen zijn Aeneas (Dido 
& Aeneas), Lorenzo (I Capuleti e i Montec-
chi) en Publio (La clemenza di Tito). Bij  
Holland Opera maakte hij deel uit van het 
openluchtspektakel King Lear en Divorce  
of Figaro. Hij behaalde in 2021 zijn master-
diploma met onderscheiding aan het Con-
servatorium van Amsterdam.
DNO-debuut

MARK KURMANBAYEV
Man of Mr Pilkington, man from the 
veterinary car
Bas Mark Kurmanbayev studeerde bij de 
gerenommeerde dramatische sopraan 
Elena Pankratova. Hij werkte onder meer 
met de dirigenten Dmitry Korchak, Liubof 
Orfenova en Kirill Petrenko. In december 
2021 maakte hij zijn debuut in Ravels  
L’enfant et les Sortilèges tijdens de World 

Opera Workshop. Onlangs debuteerde hij 
als Naroemov in Tsjaikovski’s Pique Dame 
in Baden-Baden, waar hij werkte met Kirill 
Petrenko en de Berliner Philharmoniker. 
DNO-debuut

MICHIEL NONHEBEL
Man of Mr Pilkington 
Bariton Michiel Nonhebel studeerde aan 
het Prins Claus Conservatorium in Gronin-
gen en rondde zijn bachelor af in 2022. 
Hij studeerde bij Hanneke de Wit en Paul 
Triepels en kreeg theaterlessen van Elsina 
Jansen. Op zijn repertoire staan rollen als 
Marchese d’Obigny in La traviata, Papa-
geno in Die Zauberflöte en Figaro in Le 
nozze di Figaro. Nonhebel zingt ook regel-
matig als solist in het oratoriumrepertoire. 
In seizoen 2022-2023 is hij verbonden aan 
het Academy-programma van het Groot 
Omroepkoor. Hier werkt hij samen met  
dirigenten als Jan Willem de Vriend, James 
Gaffigan en Benjamin Goodson.
DNO-debuut
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Eerste sopranen
Clarisse Planchais*
Tomoko Makuuchi
Sara Barakat*

Tweede sopranen
Astrid Joos*
Leo Shibata*
Kristine Paseka*

Mezzi
Hebe Hamilton*
Machteld Vossen*
Sasja Haeck*
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Anna Trombetta*
Ninon Demange*
Itzel Medecigo

Eerste tenoren
Tigran Matinyan
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Anna Kemper
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Elizabeth Gerrard
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Laura Nühlen
Lidewij Burgerhout
Miene van Esch
Milan Haver
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KOOR VAN DE 
NATIONALE OPERA 

Het vaste Koor van De Nationale Opera 
bestaat uit 50 zangers en wordt regelmatig 
aangevuld met extra koorleden voor de 
grote producties. Het Koor van De Natio-
nale Opera heeft al heel wat mijlpalen op 
zijn naam staan, waaronder Saint François 
d’Assise, Lady Macbeth van Mtsensk, Boris 
Godoenov, La Juive, Les Troyens, Jevgeni 
Onegin, Parsifal, De legende van de 
onzichtbare stad Kitesj, La forza del 
destino, Das Floß der Medusa, Oedipe, 
Tannhäuser, Nabucco en Carmen, evenals 
concerten van Der fliegende Holländer in 
Rotterdam, Parijs en Dortmund en Pou-
lencs Gloria in het Concertgebouw. Sinds 
september 2022 is Edward Ananian-Coo-
per artistiek leider van het Koor. 

DE NATIONALE 
OPERA 

NEDERLANDS KAMERORKEST

De Nationale Opera staat bekend om haar 
diverse programmering van zowel klassieke 
als moderne opera’s en het constant hoge 
niveau van haar voorstellingen. Met ver-
nieuwende producties, speciaal voor De 
Nationale Opera gecomponeerde werken 
en een frisse blik op bekend repertoire 
wordt de kunstvorm levendig gehouden 
voor de toekomst. Sinds september 2018 is 
Sophie de Lint directeur van De Nationale 
Opera. 

Het gezelschap werd opgericht in decem-
ber 1964 en maakte een ontwikkeling door 
van repertoiregezelschap naar stagionege-
zelschap. Dat betekent dat De Nationale 
Opera geen vast ensemble heeft en dat er 
gemiddeld één opera per maand te zien is. 
Hiervoor worden gastsolisten en afzonder-
lijke artistieke teams aangetrokken. Gere-
geld komen coproducties tot stand met 
gerenommeerde internationale 
operagezelschappen. 

Eerste viool
Joe Puglia
Tijmen Huisingh
Beverley Lunt
Melissa Ussery
Vanessa Damanet
Marijke van Kooten
 
Tweede viool
Laura Oomens
Olga Caceanova
Siobhán Doyle
Anna Sophie Torn
Catharina Ungvari 
Alan Brind
 
Altviool
Luba Tunnicliffe
Gijs Kramers 
Berdien Vrijland
Joel Waterman
Ernst Grapperhaus
Judith Wijzenbeek
 
Cello
Sietse-Jan Weijenberg
Jan Bastiaan Neven 
Anastasia Feruleva
Charles Watt
Nil Domènech Fuertes
Nitzan Laster
 
Contrabas
Annette Zahn
Joaquín Clemente Riera
Larissa Klipp
Andreia Rosa Pacheco
 

Fluit
Hanspeter Spannring
Ellen Vergunst
 
Hobo
Hans Wolters
Yvonne Wolters
 
Klarinet
Rick Huls
Peter Cranen
Jelrik Beerkens
 
Fagot
Remko Edelaar
Jaap de Vries
 
Hoorn
Fokke van Heel
Stef Jongbloed
Márton Kóródi
Edward Peeters
 
Trompet
Gertjan Loot
Jeroen Botma
Marc Speetjens
 
Trombone
Harrie de Lange
João Mendes Canelas
Dick Bolt
Hugo van der Wedden 
(bastrompet)
 
Tuba
David Kutz
 

Pauken
Marc Aixa Siurana
 
Slagwerk
Matthijs van Driel 
Diego Jaén García
Menno Bosgra
Agostinho de Almeida 
Sequeira
Jan Roel Hamersma
Wilbert Grootenboer
 
Harp
Saskia Rekké
Kerstin Scholten
 
Celesta
Celia García-García
 
Piano
Daan Kortekaas
 
Saxofoons
Marlon Valk
Deborah Witteveen
 
Elektrische gitaar
Paul van Utrecht
 
Basgitaar
Patricio Wang
 
Cimbalom
Dani Luca
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NIEUW  
AMSTERDAMS 
JEUGDKOOR

NEDERLANDS 
KAMERORKEST 

Onderdeel van Nieuw Vocaal 
Amsterdam

Het Nieuw Amsterdams Jeugdkoor is 
onderdeel van de zangopleiding Nieuw 
Vocaal Amsterdam (NVA) en sinds 2016 de 
vaste kinderkoor-partner van Nationale 
Opera & Ballet. NVA en NO&B werken er 
met elkaar aan om kinderen en jongeren 
muzikaal het beste uit zichzelf te laten 
halen. Samen verzorgen ze educatiedagen 
waarin jaarlijks bijna 200 kinderen worden 
opgeleid voor het opera-vak. NVA heeft een 
uitgekiend educatief systeem, waarmee 
kinderen in korte tijd een hoog niveau van 
zang en spel kunnen bereiken. De twintig 
koren van NVA treden veelvuldig op in bin-
nen- en buitenland en behaalden op inter-
nationale concoursen verschillende prijzen. 

NVA wil dat alle kinderen die dat willen, 
kunnen zingen en organiseert daarom 
sinds 2021 op diverse plaatsen in Amster-
dam het Leerkoor, in samenwerking met 
Leerorkest Nederland. 

Het Nederlands Kamerorkest, geleid door 
meesterviolist Gordan Nikolić, is een klein 
en intiem orkest dat telkens weer het 
publiek weet mee te slepen met zinderend 
samenspel. Het orkest is veel te horen op 
het mooiste klassieke concertpodium van 
de wereld: het Koninklijk Concertgebouw in 
Amsterdam. Maar ook in andere concertza-
len speelt het orkest altijd met veel plezier. 
Als vaste orkestpartner van De Nationale 
Opera wordt het orkest samen met het 
Nederlands Philharmonisch Orkest interna-
tionaal gerekend tot de beste 
operaorkesten. 

Het Nederlands Kamerorkest is al sinds 
1955 een exceptioneel orkest, met een rijke 
historie vol hoogtepunten. Sinds de fusie 
met het Nederlands Philharmonisch Orkest 
in 1985, heeft het orkest zijn eigen identiteit 
niet verloren. In seizoen 2022-2023 zal het 
Nederlands Kamerorkest opnieuw bij De 
Nationale Opera te gast zijn voor Donizetti’s 
Maria Stuarda. 
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STEUN DE  
NATIONALE  
OPERA 
De Nationale Opera brengt al decennia
bijzondere muziektheatervoorstellingen
van het allerhoogste niveau. Met grote
gedrevenheid en artistieke durf werken
we aan producties waarin we traditie en
vernieuwing samensmeden. Dat bezorgt
ons al vele jaren nationale en internationale 
faam.

We zijn artistiek en zakelijk kerngezond en
om dat te blijven, hebben we uw steun
nodig. Natuurlijk door onze voorstellingen
te blijven bezoeken, maar – indien mogelijk
– ook door middel van een financiële
bijdrage.
Met uw steun kunnen wij spraakmakende
producties van het allerhoogste niveau
blijven maken. Voorstellingen die u verras-
sen, raken en inspireren!

Meer weten?
Voor meer informatie over de mogelijk-
heden, fiscale aspecten en/of het
opvragen van de brochure kunt u contact
opnemen met Marthe Seydel via
steun@operaballet.nl of 06 2802 3446,
of kijken op operaballet.nl/steun-ons.

Deze productie is onderdeel van Opera  
Forward Festival en wordt mede mogelijk 
gemaakt door: 

FOUNDING PARTNERS OPERA  
FORWARD FESTIVAL 
         

                     

PRODUCTIE PARTNER 

DE NATIONALE OPERA DANKT
SUBSIDIËNTEN

HOOFDSPONSOR NATIONALE  
OPERA & BALLET

PARTNERS DE NATIONALE OPERA STUDIO

                          

  

PARTICULIEREN NATIONALE 
OPERA & BALLET FONDS
Vrienden en Geefkringleden van De Natio-
nale Opera, Patrons en Young Patrons van 
Nationale Opera & Ballet en alle donateurs 
die bijdroegen aan deze nieuwe productie. 

NO&B BUSINESS LOUNGE LEDEN
Houthoff, ING, Loyens & Loeff,
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion
Amsterdam, Commenda Family Office,
Rodriguez B.V., McKinsey & Company,
Höcker Advocaten, 1nergiek, Netvlies
(Part of 4NG), Odgers Berndtson,
QA Consulting, Optimix Vermogensbeheer

PARTNERS
Matrix Fitness, BOOZTR
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IN A NUTSHELL

SATIRICAL OPERA
Alexander Raskatov is a Russian composer 
with Jewish roots. He was born on 9 March 
1953, not far from Red Square in Moscow, 
where Joseph Stalin was buried that same 
day. In 1994, Raskatov moved to Germany, 
later settling in France. His first opera,  
 A Dog’s Heart, had its world premiere at 
Dutch National Opera in 2010. Raskatov’s 
composition, full of energy and humour, 
perfectly matched the style of Mikhail Bulg-
akov’s original book, which is a grotesque 
satire on Soviet society. The production 
was a resounding success and returned to 
Amsterdam in 2017 after performances in 
London, Milan and Lyon. Animal Farm is 
another adaptation of a satirical book about 
the Soviet Union, and like Raskatov’s first 
opera, it also has its world premiere in 
Amsterdam. 

▶  Read the interview with Alexander  
Raskatov on p. 64 

GEORGE ORWELL AND ANIMAL FARM
Disappointed by the way Stalin’s regime 
had betrayed the ideals of socialism, the 
British author George Orwell (1903-1950) 
conceived his plan for Animal Farm. In this 
book, which was published in 1945, Orwell 
uses the seemingly simple form of a fable 
featuring animals to show how a justified 
struggle for liberation can degenerate into a 
dictatorship at least as grim as the old 
regime. Some years later, in his novel 1984, 
he painted an oppressive picture of a future 
society that tries to control its citizens in 
every conceivable area, down to their inner-
most thoughts. George Orwell continued to 
identify as a left-wing writer, but that did 
not prevent him from being highly critical of 
socialists at home and abroad in his stories 
and essays, especially when they blindly 
parroted Soviet propaganda.

▶  Read George Orwell’s own introduction 
to a Ukrainian edition of Animal Farm 
on p. 69

▶  Read excerpts from his essay The  
Prevention of Literature, on how totali-
tarian ideologies erode free thought, 
on p. 78  

A UNIVERSAL STORY
The stage director Damiano Michieletto 
(1975) sees Animal Farm as an allegorical 
story about the mechanisms of power and 
oppression that characterised Stalin’s Rus-
sia, but have also been at work all over the 
world for centuries. To enhance the univer-
sal message of the fable, he does not 
explicitly refer to the Soviet Union in his 
staging. Michieletto sets the story in a 
slaughterhouse, where at the start of the 
story the animals are totally subjugated and 
reduced to products for the convenience of 
humans. Thus this production abandons 
the romantic view of the countryside that 
still colours Orwell’s narrative.  

▶  Read the interview with director  
Damiano Michieletto on p. 75

Alexander Raskatov George Orwell Damiano Michieletto

Costume design by Klaus Bruns | Kostuumontwerp door Klaus Bruns
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THE STORY

Farmer Jones’ general neglect of his farm 
leads to a rebellion among the animals. 
They draw inspiration from the aged pig, 
Old Major’s, dream of a better life free from 
oppression by humans. The humans are 
driven off the farm.

The liberated animals rename the place 
Animal Farm. They are guided by seven 
commandments, designed to guarantee 
that the animals will live as equals and 
reject the ways of the humans. However, 
when the tasks are divided it soon becomes 
clear the pigs have appointed themselves 
the leaders. 

Tensions rise between Animal Farm’s new 
leaders. In particular, Snowball’s plan to 
build a windmill sparks a conflict between 
him and the other top pig, Napoleon. Napo-
leon persuades the other pigs to side with 
him and chase Snowball off the farm, after 
which Napoleon has the windmill built as if 
it had been his idea all along.

The regime of pigs headed by Napoleon 
becomes increasingly oppressive. Mean-
while, they keep altering the Seven Com-
mandments to mask their abuses of the 
system. 

When the windmill is struck by lightning, 
the pigs claim Snowball is responsible and 
must be punished. The ‘traitors’ in their 
own ranks have to stand trial too. Numer-
ous animals confess to bizarre crimes and 
are executed. 

After the windmill is rebuilt, Napoleon 
allows himself to be worshipped as a great 
leader. Life on Animal Farm is now as tough 
and as frightening as before the rebellion, 
but the pigs do their utmost to convey to 
the other animals that their situation has 
improved.

An attack on Animal Farm by Pilkington,  
a neighbouring farmer, is successfully 
stopped but many lives are lost in the pro-
cess. A celebration turns into debauchery 
among the pigs. When the old and 
exhausted workhorse, Boxer, collapses, the 
pigs promise to take him to the vet. The 
other animals know they are lying but feel 
powerless to act. The Seven Command-
ments have become worthless and equality 
is a distant dream on Animal Farm.
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1883  
The death of Karl Marx
Karl Marx, one of the principal thinkers 
behind socialism, dies on 14 March. His 
ideas had a great influence on the socialist 
and communist movements of the second 
half of the nineteenth century and beyond.

1917-1923  
Russian Revolution and civil war
When Tsar Nicholas II abdicates in 

March 1917, after constant protests by the 
starving masses, a chaotic period follows in 
Russia. In October 1917, the Bolsheviks 
(radical communists) seize power. This is 
followed by a civil war that is ultimately won 
by the Bolsheviks in 1923. 

1924-1927 
Stalin seizes power
Vladimir Lenin, the leader of the Soviet 
Union, dies in 1924. Joseph Stalin gradu-
ally gains power and neutralises his rivals 

TIMELINE: ANIMAL FARM AND 
THE RUSSIAN REVOLUTION 

Karl Marx

Bolsheviks on the Red Square

Animal Farm contains numerous references to the history of the Soviet Union. The 
timeline below highlights key events in that history along with important events in 
the creation and reception of Orwell’s book. 

one by one, including Leon Trotsky. By 
1927, Stalin has absolute power. 

1936-1938 
Great Terror 
In a series of persecutions unleashed 
between 1936 and 1938, Stalin eliminates 
his opponents, both real and (especially) 
imaginary, in all ranks of society. In show 
trials, numerous high-ranking party officials 
and military men are accused of being 
complicit in a big conspiracy led by  
Trotsky, now living in exile. 

1936-1937
George Orwell fights in the Spanish 
Civil War
The British author George Orwell and his 
wife join the Republican militias in Spain, 
who are fighting against the right-wing 
troops of General Franco. The effect of Sta-
lin’s Terror is felt here too when divisions 
arise in the Republican camp. The Trotsky-
ite militia that Orwell has joined is beset by 
its former allies. Orwell and his wife are 
forced to leave Spain. 

1940
Trotsky is murdered 
Trotsky, now living in Mexico after leading a 
peripatetic life for some years, is murdered 
on the orders of Stalin.  

1945 
Publication of Animal Farm
George Orwell finishes his manuscript in 
1944 but it takes a while for him to find a 
publisher willing to print the book. Various 
publishers reject the manuscript, in part 
because they fear it could harm relations 
with the Soviet Union, at that point a part-
ner in the war against Nazi Germany. 

1947
Radio play and the first translations 
In January 1947, the BBC broadcasts a 
radio adaptation written by Orwell himself. 
The first translations of Animal Farm, into 

Joseph Stalin

Lev Trotsky

First edition
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Polish and Ukrainian, appear that same 
year. In both cases, the translations are 
published in Western Europe, beyond the 
reach of the Soviet Union. The first Dutch 
translation is released later that year. The 
book is translated into dozens of languages 
in the years that follow.

1953
The death of Stalin
Joseph Stalin dies on 5 March 1953. His 
funeral is on 9 March. Three years later, the 
new Soviet leader Nikita Khrushchev starts 
a process of undoing Stalin’s legacy, but it 
is not until Gorbachev’s reforms in the sec-
ond half of the 1980s that complete open-
ness about Stalin’s reign of terror becomes 
possible. 

1954 
Cartoon
A cartoon version of Animal Farm is 
released. It is made by a British animation 
studio and is co-financed by the CIA, the 
American security service. In this film, the 
other farm animals eventually rise up 
against the oppressive regime of the pigs.  
A second film version follows in 1999, this 
time with computer-animated animals.

1984
Musical adaptation
The most well-known stage adaptation of 
Animal Farm is the musical from 1984 by 
the director and writer Peter Hall. To main-
tain the essence of the book as a fable, Hall 
introduces a narrator, a boy who is reading 
Orwell’s book out loud. Adrian Mitchell 
wrote the lyrics, which were set to music by 
Richard Peaslee. 

1988
First publication in the Soviet Union
The first Russian translation of Animal Farm 
was published abroad in 1950, but the pub-
lisher (who sympathised with the old Tsarist 
regime) had censored the passages that 
criticised the Russian Orthodox Church. 
Animal Farm only appears in the Soviet 
Union itself, in the Latvian magazine  
Rodnik, after Gorbachev’s reforms. 

1991
Dissolution of the Soviet Union
The reforms introduced by Gorbachev were 
aimed at improving welfare and prosperity 
in the Soviet Union, but they also led to var-
ious republics splitting off from Russia, 
including Ukraine, the Baltic states and 
Georgia. In 1991, Boris Yeltsin is elected 
president in democratic elections. In 
December of that year, the Soviet Union  
is officially dissolved.  

Polish and Ukrainian edition

Rehearsal | Repetitie
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Hannah Arendt

THE ORIGINS OF 
TOTALITARIANISM

Intellectual, spiritual, and artistic initiative is as dangerous to totalitarianism as the gang-
ster initiative of the mob, and both are more dangerous than mere political opposition. The 
consistent persecution of every higher form of intellectual activity by the new mass leaders 
springs from more than their natural resentment against everything they cannot under-
stand. Total domination does not allow for free initiative in any field of life, for any activity 
that is not entirely predictable. Totalitarianism in power invariably replaces all first-rate tal-
ents, regardless of their sympathies, with those crackpots and fools whose lack of intelli-
gence and creativity is still the best guarantee of their loyalty.

Rehearsal | Repetitie
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‘OPERA SHOULD BE  
FULL OF LIFE’

Interview with Alexander Raskatov,  
composer of the opera Animal Farm

Had you already read Animal Farm when you were asked to turn this book into  
an opera?
“When the proposal was first discussed, I knew what the book was about but I had never 
read it. I had read Orwell’s 1984. In the Soviet Union, these books had been strictly 
banned. When I read Animal Farm, I knew immediately this was about us. Although the 
Stalinist regime had just ended when my life began — I was born on the day of Stalin’s 
funeral — the stories were very familiar to me. My grandfather had lived in the Gulag for 
years and my parents, as medics with Jewish roots, had suffered from Stalin’s campaign 
against Jewish doctors. That led my father to give up his profession and become a satirical 
journalist instead. By the time of his death Stalin had made plans to deport Jewish Soviet 
citizens to the east. So the Stalin era is intimately connected with my personal history.”

You had an important role in the creation of the libretto. What were you looking for 
in your adaptation of the text?
“I did indeed make changes to the libretto in close consultation with Ian Burton, who  
produced the first version. When Orwell wrote his book, he did not have all the knowledge 
we have today about the early years of the Soviet Union. That is why I added various refer-
ences to the text such as quotes from Stalin, Trotsky and Beria. I modelled the character 
Squealer somewhat on Beria, who was the head of the state security apparatus, and 
added a scene referring to how Beria abused his power to force beautiful actresses and 
other women into intimacies. It is only a short scene but it is important: details like this 
make the story more lifelike.”

“I also edited the text in other ways. Initially the libretto had narrative passages that made 
it somewhat ‘oratorio-like’, so I turned that into direct action and dialogues. I looked for 
stronger contrasts and opportunities for ensembles. I also made the sentences shorter, 
because I feel opera does not tolerate long phrases.”

“There are three ‘e-words’ that express what this opera should be for me: energetic, 
eccentric and extravagant. I think it is important that opera communicates with its audi-
ence: someone who comes to the performance with no prior knowledge should be imme-
diately touched by the story and the music.”

And how is that reflected in your composition?
“I developed a kind of ‘scalpel style’ for this opera, with short musical lines and sharp con-
trasts. I also looked for the appropriate musical rhythm. In addition to melody and timbre, 
it is important to find a rhythm that takes hold of the audience’s ears.”

“I believe we can learn something from the great era of opera of the eighteenth and nine-
teenth centuries. I greatly appreciate the skills of contemporary composers and the com-
plexity of their operas, but sometimes I wonder if we are not going too far by developing 
ever more complex musical idioms. Too much information in a short timespan can be 
exhausting. In Animal Farm, I was looking for a way to recover a forgotten syntax of the 
‘old’ operas and apply it in a new situation — a way of using melody and rhythm to capture 
and hold the audience’s attention.” 

Does that mean a return to opera’s original simplicity?
“You can also see this as a further development. Since Alban Berg, opera orchestrations 
have become increasingly complex, but writing for voices is not substantially different 
from what it was a hundred years ago. I try to bring the voice to the same level as the 
orchestra. I want to put it in the foreground and make the most of its power.”

“Together, the soloists of Animal Farm can be seen as a kind of vocal orchestra. Hardly any 
of the roles could be called supporting roles: each character has their own personality and 
development. I lay awake at night wondering how to find sufficient musical contrast 
between all those characters. Eventually I found a way. Before I started working on a part,  
I sat down in a chair and let the scene play in my imagination. That helped me find distinct 
characters. That’s how each character got their own texture and range, from extraordinar-
ily high to extremely low.”

You have sometimes said that you came to understand the capabilities of the 
human voice through intensive exposure to Russian folk music. When was that?
“It was in the 1970s, and I must have been about twenty years old. As part of our composi-
tion studies, we had to travel around Russia with an ethnographer to collect songs. The 
polyphony of those songs was incredibly complex. Each singer had to be recorded on a 
separate tape recorder so that we could notate the vocal lines later, and even then it was 
very difficult to translate the vocals into notes. At that time, I didn’t realise how important 
this experience would be for my later understanding of the voice and how it works in an 
ensemble.”

“We visited different places in the Don region over two weeks. I remember four women 
getting together in the morning with a bottle of particularly strong vodka and a jar of 
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pickles. Each time they sang a song, they drank a glass of vodka and ate a pickle, and we 
had to join in. Eight times, for eight songs. I asked, ‘Why do you do it like that?’ and one of 
the women said, ‘Otherwise the song would have no soul.’ Later, when I attended a perfor-
mance of the same music in a concert hall in Moscow, it didn’t work. It was an interesting 
concert, but you have to hear these kinds of songs where the people live, where the music 
lives.”

“After graduation, I had a chance to travel to Magadan, all the way across on the east coast 
of Russia. That was part of a government programme to get composers’ music heard by 
workers all over the country. I don’t know if they needed my music there, but for me it was 
great to get to know that place and hear the music of the nomads who lived there. Only 
later did I discover how formative these experiences had been. Now that I live in the West, I 
am becoming more aware of where my roots are.” 

And do those experiences shine through in Animal Farm?
“Maybe they do. I don’t know how the brain works and perhaps I don’t want to know. As a 
composer, it’s important to make a kind of synthesis of your childhood musical memories, 
the folk music you have come across and the work of composers you admire. All those 
impressions have to be turned into an idiom that is yours and no one else’s: life experi-
ences transformed into music. For me, those introductions to folk music are as meaningful 
as the encounters I had with composers like Schnittke and Weinberg.”

“Arriving at such a synthesis is even more important in an opera. Opera is quite different 
from symphonic work or chamber music: it is not a pure genre. It requires an open mind 
and a kind of polystylism. You already see that with Mozart – think of the way he inter-
weaves three orchestras in a famous moment in Don Giovanni, or how in Die Zauberflöte 
he incorporates sound imitations in Papageno’s part. But I am also thinking of the various 
quotations or allusions to folk music that you find in operas by Russian composers such as 
Mussorgsky, Tchaikovsky, Rimsky-Korsakov or Shostakovich. You can incorporate all sorts 
of things in an opera in a new and sometimes totally inverse context, to produce a para-
doxical effect. Opera is not a purist or scholastic art form; opera should be full of life.”

Text: Wout van Tongeren

Damiano Michieletto & Alexander Raskatov
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George Orwell

PREFACE TO THE UKRAINIAN 
EDITION OF ANIMAL FARM

In 1947 Animal Farm was published in Ukrainian, an initiative of philologist and 
historian Ihor Shevchenko, who translated the book himself. Copies of this edition 
were distributed among Ukrainian refugees living in camps across Western 
Europe. Most of them were afraid to return to their country as it was occupied by 
the Soviet Union. For this edition, George Orwell wrote the preface below.

I have been asked to write a preface to the Ukrainian translation of Animal Farm. I am 
aware that I write for readers about whom I know nothing, but also that they too have prob-
ably never had the slightest opportunity to know anything about me. In this preface they 
will most likely expect me to say something of how Animal Farm originated, but first I 
would like to say something about myself and the experiences by which I arrived at my 
political position.

I was born in India in 1903. My father was an official in the English administration there, 
and my family was one of those ordinary middle-class families of soldiers, clergymen, gov-
ernment officials, teachers, lawyers, doctors, etc. I was educated at Eton, the most costly 
and snobbish of the English Public Schools. But I had only got in there by means of a 
scholarship; otherwise my father could not have afforded to send me to a school of this 
type.

Shortly after I left school (I wasn’t quite twenty years old then) I went to Burma and joined 
the Indian Imperial Police. This was an armed police, a sort of gendarmerie very similar to 
the Spanish Guardia Civil or the Garde Mobile in France. I stayed five years in the service. 
It did not suit me and made me hate imperialism, although at that time nationalist feelings 
in Burma were not very marked, and relations between the English and the Burmese were 
not particularly unfriendly. When on leave in England in 1927, I resigned from the service 
and decided to become a writer: at first without any special success. In 1928—1929 I lived 
in Paris and wrote short stories and novels that nobody would print (I have since destroyed 
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regime for what it really was. Since 1930 I had seen little evidence that the USSR was pro-
gressing towards anything that one could truly call socialism. On the contrary, I was struck 
by clear signs of its transformation into a hierarchical society, in which the rulers have no 
more reason to give up their power than any other ruling class. Moreover, the workers and 
intelligentsia in a country like England cannot understand that the USSR of today is alto-
gether different from what it was in 1917. It is partly that they do not want to understand 
(i.e. they want to believe that, somewhere, a really socialist country does actually exist), 
and partly that, being accustomed to comparative freedom and moderation in public life, 
totalitarianism is completely incomprehensible to them.

Yet one must remember that England is not completely democratic. It is also a capitalist 
country with great class privileges and (even now, after a war that has tended to equalise 
everybody) with great differences in wealth. But nevertheless it is a country in which peo-
ple have lived together for several hundred years without major conflict, in which the laws 
are relatively just and official news and statistics can almost invariably be believed, and, 
last but not least, in which to hold and to voice minority views does not involve any mortal 
danger. In such an atmosphere the man in the street has no real understanding of things 
like concentration camps, mass deportations, arrests without trial, press censorship, etc. 
Everything he reads about a country like the USSR is automatically translated into English 
terms, and he quite innocently accepts the lies of totalitarian propaganda. Up to 1939, and 
even later, the majority of English people were incapable of assessing the true nature of 
the Nazi regime in Germany, and now, with the Soviet regime, they are still to a large extent 
under the same sort of illusion.

This has caused great harm to the socialist movement in England, and had serious conse-
quences for English foreign policy. Indeed, in my opinion, nothing has contributed so 
much to the corruption of the original idea of socialism as the belief that Russia is a social-
ist country and that every act of its rulers must be excused, if not imitated. And so for the 
past ten years I have been convinced that the destruction of the Soviet myth was essential 
if we wanted a revival of the socialist movement.

On my return from Spain I thought of exposing the Soviet myth in a story that could be 
easily understood by almost anyone and which could be easily translated into other lan-
guages. However, the actual details of the story did not come to me for some time until 
one day (I was then living in a small village) I saw a little boy, perhaps ten years old, driving 
a huge cart-horse along a narrow path, whipping it whenever it tried to turn. It struck me 
that if only such animals became aware of their strength we should have no power over 
them, and that men exploit animals in much the same way as the rich exploit the 
proletariat.

I proceeded to analyse Marx’s theory from the animals’ point of view. To them it was clear 
that the concept of a class struggle between humans was pure illusion, since whenever it 
was necessary to exploit animals, all humans united against them: the true struggle is 
between animals and humans. From this point of departure, it was not difficult to elaborate 

them all). In the following years I lived mostly from hand to mouth, and went hungry on 
several occasions. It was only from 1934 onwards that I was able to live on what I earned 
from my writing. In the meantime I sometimes lived for months on end amongst the poor 
and half-criminal elements who inhabit the worst parts of the poorer quarters, or take to 
the streets, begging and stealing. At that time I associated with them through lack of 
money, but later their way of life interested me very much for its own sake. I spent many 
months (more systematically this time) studying the conditions of the miners in the north 
of England. Up to 1930 I did not on the whole look upon myself as a socialist. In fact I had 
as yet no clearly defined political views. I became pro-socialist more out of disgust with 
the way the poorer section of the industrial workers were oppressed and neglected than 
out of any theoretical admiration for a planned society.

In 1936 I got married. In almost the same week the civil war broke out in Spain. My wife 
and I both wanted to go to Spain and fight for the Spanish government. We were ready in 
six months, as soon as I had finished the book I was writing. In Spain I spent almost six 
months on the Aragon front until, at Huesca, a fascist sniper shot me through the throat. In 
the early stages of the war foreigners were on the whole unaware of the inner struggles 
between the various political parties supporting the government. Through a series of acci-
dents I joined not the International Brigade like the majority of foreigners, but the POUM 
militia – i.e. the Spanish trotskyists. So in the middle of 1937, when the communists 
gained control (or partial control) of the Spanish government and began to hunt down the 
trotskyists, we both found ourselves amongst the victims. We were very lucky to get out of 
Spain alive, and not even to have been arrested once. Many of our friends were shot, and 
others spent a long time in prison or simply disappeared.

These man-hunts in Spain went on at the same time as the great purges in the USSR and 
were a sort of supplement to them. In Spain as well as in Russia the nature of the accusa-
tions (namely, conspiracy with the fascists) was the same and as far as Spain was con-
cerned I had every reason to believe that the accusations were false. To experience all this 
was a valuable object lesson: it taught me how easily totalitarian propaganda can control 
the opinion of enlightened people in democratic countries. My wife and I both saw inno-
cent people being thrown into prison merely because they were suspected of unorthodoxy. 
Yet on our return to England we found numerous sensible and well-informed observers 
believing the most fantastic accounts of conspiracy, treachery and sabotage which the 
press reported from the Moscow trials. And so I understood, more clearly than ever, the 
negative influence of the Soviet myth upon the western socialist movement.

And here I must pause to describe my attitude to the Soviet regime. I have never visited 
Russia and my knowledge of it consists only of what can be learned by reading books and 
newspapers. Even if I had the power, I would not wish to interfere in Soviet domestic 
affairs: I would not condemn Stalin and his associates merely for their barbaric and 
undemocratic methods. It is quite possible that, even with the best intentions, they could 
not have acted otherwise under the conditions prevailing there. But on the other hand it 
was of the utmost importance to me that people in western Europe should see the Soviet 
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the story. I did not write it out until 1943, for I was always engaged on other work which 
gave me no time; and in the end I included some events, for example the Teheran Confer-
ence, which were taking place while I was writing. Thus the main outlines of the story were 
in my mind over a period of six years before it was actually written.

I do not wish to comment on the work; if it does not speak for itself, it is a failure. But I 
should like to emphasise two points: first, that although the various episodes are taken 
from the actual history of the Russian Revolution, they are dealt with schematically and 
their chronological order is changed; this was necessary for the symmetry of the story. The 
second point has been missed by most critics, possibly because I did not emphasise it 
sufficiently. A number of readers may finish the book with the impression that it ends in the 
complete reconciliation of the pigs and the humans. That was not my intention, on the 
contrary; I meant it to end on a loud note of discord, for I wrote it immediately after the 
Teheran Conference which everybody thought had established the best possible relations 
between the USSR and the West. I personally did not believe that such good relations 
would last long; and as events have shown, I wasn’t far wrong.

I don’t know what more I need to add. If anyone is interested in personal details, I should 
add that I am a widower with a son almost three years old, that by profession I am a writer, 
and that since the beginning of the war I have worked mainly as a journalist. The periodical 
to which I contribute most regularly is Tribune, a sociopolitical weekly which represents, 
generally speaking, the left wing of the Labour Party. The following of my books might 
most interest the ordinary reader (should any reader of this translation find copies of 
them): Burmese Days (a story about Burma), Homage to Catalonia (arising from my experi-
ences in the Spanish Civil War), and Critical Essays (essays mainly about contemporary 
popular English literature and instructive more from the sociological than from the literary 
point of view).
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Damiano Michieletto

THE MECHANISMS OF POWER
An interview with Damiano Michieletto,  

director of the opera Animal Farm

It was you who came up with the idea of turning Animal Farm into an opera. As an 
opera-maker, why were you so keen to adapt this particular work?
“When I first read the book, I wasn’t thinking of an adaptation. But a few years ago, I asked 
myself: what would provide good story material for an opera? That’s because I think it’s 
important for opera houses to take risks and present new operas in addition to the existing 
repertoire. Animal Farm seemed the perfect choice to be adapted as a new opera. The 
story is simple, a kind of fairy tale, which on closer inspection has many layers dealing with 
important issues such as power, oppression and propaganda. It is cruel but also contains 
comic elements. And in addition to the many solo roles, you can also have a choir per-
form... All in all, it has many good ingredients for an opera.”

“I shared my plan with Dutch National Opera, and they were immediately interested. Soon 
we found other opera houses willing to co-produce the work, including even the Vienna 
State Opera. Dutch National Opera put me in touch with Alexander Raskatov. I remember 
how he looked when I told him I wanted to make Animal Farm: I think he immediately real-
ised that this touched on his own past. We talked about his Russian and Jewish roots, 
about what he tries to achieve in his operas. I feel we have a very good human connection.”

Orwell specifically refers to the early decades of the Soviet Union in Animal Farm. 
How time-bound is the story?
“For me, the story definitely resonates more generally. Orwell wrote an allegory about Sta-
linism in the Soviet Union in the form of a fable. But because of that allegorical form, the 
story is also about the mechanisms of power. It is about how the establishment tries to 
protect its position, how propaganda and threats are used to control people, and how 
power is exercised through terror. We still see those mechanisms at work today.”

“I placed the action in a slaughterhouse rather than on a farm. The characters are here to 
be killed. They are stuck in cages and dreaming of freedom. Being an animal here means 
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that makes you cry and laugh, that takes your breath away — because what you see is 
real.”

“I think the audience will be gripped by this story and by Raskatov’s music. My greatest 
hope is that I have started the creation of an opera that will be staged and experienced in 
numerous ways in the future.”

Text: Wout van Tongeren

being a slave, being meat, an object in the hands of humans. For me, the slaughterhouse is 
a metaphor: in this place, there is an obvious need for revolution. The characters rise up to 
establish a free society, but the mechanisms of oppression re-emerge. Whoever has 
power tries to keep it, at any cost.”

“At a certain point in the story, the animals ask themselves what they should do with the 
cows’ milk. That is a key moment. The pigs say, ‘we are doing important work, we have the 
biggest responsibilities. If we are not in good shape, we can’t hold off the attacks of Jones 
and Pilkington, the hostile farmers. So the milk is for the pigs.’ The pigs play on the fears of 
the other animals and thus begin to grow into the new dictators.”

In your staging, the characters gradually lose their animal-like appearance. Why 
did you do that?
“Orwell’s book ends with a scene where the other animals peer into the farmhouse where 
the pigs have holed up, and they see that the pigs have started to look like the humans. In 
this production, the entire slaughterhouse has been transformed into a posh place and all 
the surviving characters on stage have become human. They enjoy themselves at a luxuri-
ous feast where animals are consumed. All their initial ideals have been forgotten.”

This is a significant difference in perspective: whereas Orwell describes the 
ending from the point of view of the oppressed, this opera production actually 
puts the rulers centre stage. In the book, we remain outside the house of the pigs, 
so to speak; you take the audience inside, which is perhaps even more disturbing. 
“For me, it’s about showing the two sides. First the animals are the focus, and at the end 
you see the humans eating the animals. First you see those who suffer, then those who 
oppress them who get to decide whether they live or die. These are the two sides of 
oppression. But it is also more subtle: think of the difference between the people who read 
newspapers and the people who print them, the people who believe what they are told and 
the people who want to control the minds of others through the media. All these mecha-
nisms of power are what I am interested in. Ultimately, in this production, the victims of the 
regime disappear from view, like the people who disappeared into the Gulag in Russia, and 
perhaps also like the victims of our own prosperity who often remain invisible to us.”

What do you want this opera to do to your audience?
“When Kafka was asked what he wanted his work to achieve, he replied that a book should 
be like an axe for the frozen sea within us. I think that’s a good image for the effect an 
opera like this should have. The performance should cause a deep vibration. The fact that 
it is a live event helps. We live in a society that is increasingly digital. Of course we need 
digital technology, but what theatre provides is a live experience in which the audience can 
participate. And the more you have something provocative to offer, the more audiences 
will want to come to the theatre. The performance is a provocation, and I mean that posi-
tively: it resonates with something deep inside. In theatre, when you bring all the elements 
together — the story, the live music, the cast, the set design — something magical hap-
pens. The performance can be violent, but there is also beauty, enchantment. It is an event 

Costume designs by Klaus Bruns | Kostuumontwerpen door Klaus Bruns
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George Orwell

THE PREVENTION OF 
LITERATURE

Between the publication of his anti-totalitarian books Animal Farm (1945) and 1984 
(1949), Orwell wrote the essay “The Prevention of Literature” for the British maga-
zine Polemic. In this essay, Orwell states that totalitarian ideologies corrode think-
ing and render literature impossible. Below are a number of excerpts from the 
essay. 

(…) The organized lying practiced by totalitarian states is not, as is sometimes claimed, a 
temporary expedient of the same nature as military deception. It is something integral to 
totalitarianism, something that would still continue even if concentration camps and 
secret police forces had ceased to be necessary. Among intelligent Communists there is 
an underground legend to the effect that although the Russian government is obliged now 
to deal in lying propaganda, frame-up trials, and so forth, it is secretly recording the true 
facts and will publish them at some future time. We can, I believe, be quite certain that this 
is not the case, because the mentality implied by such an action is that of a liberal historian 
who believes that the past cannot be altered and that a correct knowledge of history is val-
uable as a matter of course. From the totalitarian point of view history is something to be 
created rather than learned. A totalitarian state is in effect a theocracy, and its ruling caste, 
in order to keep its position, has to be thought of as infallible. But since, in practice, no one 
is infallible, it is frequently necessary to rearrange past events in order to show that this or 
that mistake was not made, or that this or that imaginary triumph actually happened. (…) 
Totalitarianism demands, in fact, the continuous alteration of the past, and in the long run 
probably demands a disbelief in the very existence of objective truth. (…) 

Totalitarianism, however, does not so much promise an age of faith as an age of schizo-
phrenia. A society becomes totalitarian when its structure becomes flagrantly artificial: 
that is, when its ruling class has lost its function but succeeds in clinging to power by force 
or fraud. Such a society, no matter how long it persists, can never afford to become either 
tolerant or intellectually stable. It can never permit either the truthful recording of facts or 

the emotional sincerity that literary creation demands. But to be corrupted by totalitarian-
ism one does not have to live in a totalitarian country. The mere prevalence of certain ideas 
can spread a kind of poison that makes one subject after another impossible for literary 
purposes. Wherever there is an enforced orthodoxy — or even two orthodoxies, as often 
happens — good writing stops. (…)

It would probably not be beyond human ingenuity to write books by machinery. But a sort 
of mechanizing process can already be seen at work in the film and radio, in publicity and 
propaganda, and in the lower reaches of journalism. The Disney films, for instance, are 
produced by what is essentially a factory process, the work being done partly mechani-
cally and partly by teams of artists who have to subordinate their individual style. Radio 
features are commonly written by tired hacks to whom the subject and the manner of 
treatment are dictated beforehand: even so, what they write is merely a kind of raw mate-
rial to be chopped into shape by producers and censors. So also with the innumerable 
books and pamphlets commissioned by government departments. (…) Papers such as 
the Writer abound with advertisements of literary schools, all of them offering you ready-
made plots at a few shillings a time. Some, together with the plot, supply the opening and 
closing sentences of each chapter. Others furnish you with a sort of algebraical formula by 
the use of which you can construct plots for yourself. Others have packs of cards marked 
with characters and situations, which have only to be shuffled and dealt in order to pro-
duce ingenious stories automatically. It is probably in some such way that the literature of 
a totalitarian society would be produced, if literature were still felt to be necessary. Imagi-
nation — even consciousness, so far as possible — would be eliminated from the process 
of writing. Books would be planned in their broad lines by bureaucrats, and would pass 
through so many hands that when finished they would be no more an individual product 
than a Ford car at the end of the assembly line. It goes without saying that anything so pro-
duced would be rubbish; but anything that was not rubbish would endanger the structure 
of the state. As for the surviving literature of the past, it would have to be suppressed or at 
least elaborately rewritten. (…)
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interest, and falling prey to the exact vices and delusions that harnessed them in the first 
place. With this analysis of the novel’s message, we can begin to re-examine how depend-
ent we are upon animal suffering. By replacing animal literary bodies with physical images, 
we can begin to take small steps forward to create a safer earth for all.

 Mikhaila Bishop

LITERARY ANIMALS

Based upon its merits, content, and cultural impact, I believe Animal Farm will remain a 
long-term member of the literary canon. However, analyzing Animal Farm in a way that 
negates the struggle of the characters continues the tradition of minimizing experiences 
and voices that are not our own (educated humans). This is a facet of our society to which 
we must attend. As the animals of the Manor Farm exhibit, they cannot simply escape the 
dominating landscape we have conjured for them. Our hazardous norm of slaughtering 
animals by the millions for food, abusing the natural cycles of life for production, and forc-
ing our animals to labor until they collapse is unethical. Some reading this paper may say, 
“Well, I’m not a farmer!” But by benefitting from the stability of an economy predicated in 
large measure by corporatized animal agriculture profits, we continue the awful abuse of 
animals we have enslaved.

So, we are not farmers. We are not Mr Jones, Mr Pilkington, or Alfred Simmonds. Obvi-
ously, we position ourselves to be morally higher than these evil caricatures. But we, as 
humans, see animals as products to be consumed. Even readers of Animal Farm who sub-
scribe to a vegetarian or vegan lifestyle continue to digest literary animal bodies for social 
commentary. Ultimately, we are all readers. The fact remains that we can write and read 
texts about animals without once considering their position, and that is surely wrong. In 
the end, Animal Farm moves readers to be conscientious about thinking through 
human-animal relations on a larger scale. As humanity expands, and we have knowledge 
of the damage we inflict, why do we continually disregard the consideration of the earth’s 
interests? When defining the idea of equality, we extend it only to ourselves, and even 
then, it usually remains a thought or ideal. Animal Farm is positioned against the Every-
man, the person who reads the social commentary and comes away with a critique of the 
Soviet Union without even considering the novel’s plot. The typical reading takes the posi-
tion that if animals are not symbols for humans, they are nothing. But if the plot is taken as 
anything other than an analogy, then it reveals the lived condition of animals. The plot con-
sists of animals rejecting their human master, creating a society that mimics human 
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Grassi School of Dramatic Art in Milan and 
graduated in modern literature in Venice, 
his home town. His productions have won 
many prizes, including the Laurence Olivier, 
Irish Times, Casta Diva, Abbiati, Österre-
ichischer Musiktheaterpreis, Reumert and 
Melbourne Green Room awards. At Dutch 
National Opera, he previously directed Il 
viaggio a Reims (2014) and Rigoletto 
(2016).

PAOLO FANTIN
Set design
Paolo Fantin graduated in Stage Design at 
the Accademia di Belle Arti in Venice in 
2004. In May 2011 he won the prestigious 
music critics’ Franco Abbiati prize for the 
set designs of Sigismondo (Pesaro, Rossini 
Opera Festival), Don Giovanni (Venice, 
Teatro la Fenice) and Madama Butter-
fly (Turin, Teatro Regio). Among Fantin’s 
recent engagements are Kát’a Kabanová at 
Glyndebourne and in Copenhagen, Don 
Pasquale in Barcelona, Alcina in Florence, 
Béatrice et Bénédict in Genova, Der Rosen-
kavalier in Brussels and Madama Butterfly 
in Turin. Fantin has collaborated regularly 
with Damiano Michieletto on acclaimed 
productions since 2004. At Dutch National 
Opera, he created the set design for Il viag-
gio a Reims (2014) and Rigoletto (2016).

KLAUS BRUNS
Costume design
German costume designer Klaus Bruns 
studied set and costume design at the 
Mozarteum in Salzburg. He regularly works 
with directors such as Barrie Kosky, 

Christof Loy and Damiano Michieletto. His 
work has been seen at the Komische Oper 
Berlin, Opernhaus Zürich, Royal Opera 
House in London, Bayerische Staatsoper in 
Munich, Bayreuther Festspiele and Teatro 
Real Madrid, among others. At Dutch 
National Opera, he previously worked on a 
production of Cavalleria rusticana / Pagli-
acci directed by Guy Joosten (2006), and 
on Tosca (2022) and Anna Bolena (2022).

ALESSANDRO CARLETTI
Lighting design
Alessandro Carletti works regularly with 
Damiano Michieletto. Notable productions 
that Carletti worked on include Il trittico 
(Theater an der Wien), Don Carlo (Wiener 
Staatsoper), Un ballo in maschera (Teatro 
alla Scala), Cavalleria rusticana (Teatro San 
Carlo, Naples), Nabucco (Festival Verdi, 
Parma), and Rigoletto (Parma). For Guil-
laume Tell (Royal Opera House) he received 
the Knight of Illumination Award 2015. At 
Dutch National Opera, he designed the 
lighting for Il viaggio a Reims (2014) and 
Rigoletto (2016).

THOMAS WILHELM
Choreographer 
Thomas Wilhelm trained as a dancer at the 
Palucca School in Dresden. He subse-
quently worked at the Saxon State Opera, 
the Gothenburg Opera and Stephan 
Thoss’s company. He has been a freelance 
choreographer since 2006, during which 
time he worked with Christof Loy on opera 
productions in Barcelona, Gothenburg, 
Stockholm and elsewhere. Their last work 
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ARTISTIC TEAM

ALEXANDER RASKATOV
Composer
Alexander Raskatov is a Russian composer 
with Jewish roots. In 1978 he graduated 
from the Moscow Conservatory. One of  
the experiences that made the strongest 
impression during that period was an expe-
dition to distant regions of Russia to collect 
and record folk songs. That left him with a 
deeper understanding of what the human 
voice is. In 1994 he left Russia after he was 
invited to come to Frankfurt by publishing 
house M.P. Belaieff. His earlier operas 
include GerMANIA (2018) for Opéra de 
Lyon and Eclipse (2018) for the Mariinsky 
Theatre in Saint Petersburg. For Dutch 
National Opera, Raskatov previously cre-
ated the opera A Dog’s Heart, which pre-
miered in 2010. Animal Farm is his fourth 
opera and his second commission by DNO.

IAN BURTON
Librettist
Ian Burton is a writer, poet and dramaturg. 
He has written libretti for Julius Caesar 
(Teatro Dell’Opera di Roma), Richard III 
(Vlaamse Opera) and CO2 (La Scala), all 
with composer Giorgio Battistelli, as well as 
JJR, Citoyen de Genève (Grand Théâtre de 
Genève), The Duchess of Malfi (ENO) and 
The Beggar’s Opera (Théâtre des Bouffes 
du Nord). He has collaborated as a drama-
turg with Robert Carsen on many produc-
tions, including Iphigénie en Tauride, Orfeo 
ed Euridice (Chicago), Elektra, Tannhäuser 
(Tokyo) and La traviata (Venice). Other 
works include seven volumes of poetry and 
a series of radio plays for the BBC. At Dutch 

National Opera, he worked as a dramaturg 
on Fidelio (2010), Dialogues des Carmélites 
(2015) and Pagliacci/Cavalleria rusticana 
(2019).

BASSEM AKIKI
Conductor
A specialist in contemporary repertoire, 
Bassem Akiki has conducted the world pre-
mieres of many new works, particularly at 
the Théâtre Royale de La Monnaie in Bel-
gium. There, he conducted premieres of 
Björk’s Medúlla, Orfeo & Majnun (also at 
Festival d’Aix-en-Provence), Mark Grey’s 
Frankenstein and most recently Philippe 
Boesmans’ final opera On purge bébé. 
Other world premieres include Nicholas 
Lens and J.M. Coetzee’s Slow Man at Malta 
Festival, Poznań, and Zad Moultaka’s 
Hémon at Opéra National du Rhin. Current 
and future work includes debuts and 
returns with Opéra de Lyon, Opéra National 
du Rhin and Royal Danish Opera. Bassem is 
currently writing his first opera for Théâtre 
Royale de La Monnaie, alongside various 
other compositions for theatres and festi-
vals worldwide.
DNO debut

DAMIANO MICHIELETTO
Director
Within only a short space of time, Damiano 
Michieletto has emerged on the interna-
tional scene as one of the most interesting 
representatives of the younger generation 
of Italian directors and is today among the 
most sought-after in the world. He studied 
opera and theatre production at the Paolo 
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SINGERS

HOLLY FLACK
Mollie 
A thrilling vocal presence and commanding 
musicality have marked American col-
oratura soprano Holly Flack as a versatile 
talent with a repertoire spanning centuries 
and many styles. Her recent engagements 
include the title role in Händel’s Semele and 
Gilda in Verdi’s Rigoletto (Saint Petersburg, 
Florida), Orff’s Carmina Burana (Toledo 
Symphony Orchestra), La Musica and 
Euridice in Monteverdi’s L’Orfeo and Made-
leine in Philip Glass’ The Fall of the House 
of Usher (Orpheus|PDX, Portland), and the 
Wife in Painted Skin with the Ameri-
can-Chinese Music Institute of the Bard 
College Conservatory of Music (New York). 
DNO debut

KARL LAQUIT
Young Actress (Pigetta), Benjamin
The contemporary tenor and sometimes 
(sopranist) countertenor Karl Laquit is 
endowed with a massive range and is dedi-
cated to virtuosity. During his studies, he 
began to work with Jean-Philippe Dubor. 
The works he sang with his ensemble 
included Orff’s Carmina Burana, Rossini’s 
Stabat Mater and both Puccini’s and Ross-
ini’s Messa di Gloria. He is also familiar with 
the work of composer Alexander Raskatov: 
he sang in Raskatov’s opera GerMANIA at 
Opéra de Lyon, after which critics described 
his voice as having an “inhuman range” and 
“stratospheric treble”.
DNO debut

ELENA VASSILIEVA
Blacky 
Soprano Elena Vassilieva studied at the con-
servatoire in Paris and developed under the 
tutelage of Elisabeth Schwarzkopf. She sang 
roles such as Elektra in Idomeneo, Donna 
Anna in Don Giovanni and Elisabeth in Tann-
häuser. Vassilieva later dedicated her voice 
to the world of contemporary music; she has 
sung Berg, Webern and Schönberg, György 
Kurtág’s The Sayings of Péter Bornemisza, 
and several operas by Alexander Raskatov. 
In A Dog’s Heart, which had its world pre-
miere at Dutch National Opera in 2010, she 
created the roles of Darya and Sharik. She 
also sang in Raskatov’s GerMANIA at Opéra 
de Lyon in 2018. She has sung with such 
artists as Zubin Mehta, the Borodin Quartet, 
Gidon Kremer, Dennis Russell Davies, the 
Hilliard Ensemble and others.

MAYA GOUR
Muriel 
Mezzo-soprano Maya Gour, who has Israeli 
and Portuguese roots, completed her 
musical education at the Mannes School of 
Music in New York City. In the 2020-2021 
season she started her first year at Dutch 
National Opera Studio, where she took part 
in several recitals, two radio broadcasts 
and the live stream of Donizetti Queens in 
Concert. In the 2021-2022 season, Maya 
sang in Der Zwerg, in La traviata and the 
‘Habanera’ from Carmen at the Interna-
tional Young Patrons Gala. In the 2022-
2023 season she continues to be associ-
ated with the Studio, singing in Rusalka 
among other productions.
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together, Britten’s Peter Grimes (Theater an 
der Wien), was named best new production 
at the 2015 International Opera Awards. 
Some of Wilhelm’s most recent produc-
tions are Salome (Bari), Arabella (Madrid), 
Lucrezia Borgia (Bayerische Staatsoper) 
and Giulio Cesare in Egitto (Montpellier). At 
Dutch National Opera, he worked on Les 
Vêpres siciliennes (2010), Arabella (2013), 
Khovanshchina (2015), and Springtime in 
Amsterdam (2020).

Costume design by Klaus Bruns | Kostuumontwerp door Klaus Bruns
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Vixen (Netherlands Radio Philharmonic 
Orchestra). Further into the future, Kryshak 
will sing at the Wiener Staatsoper, Komis-
che Oper Berlin and Opera Vlaanderen, and 
he will make house debuts at the Opéra 
National de Lorraine, Opera North, Wiener 
Volksoper and Royal Opera House Covent 
Garden.
DNO debut

MICHAEL GNIFFKE
Snowball
German character tenor Michael Gniffke 
trained as a classical singer in Zurich with 
his father, opera singer Rudolf A. Hart-
mann, and Alfred Muff and Robert Schunk. 
He has performed with many opera compa-
nies, for instance in Magdeburg and Kassel 
(Elektra), in Lübeck (Hänsel und Gretel) and 
in Dijon, where he sang Der Hauptmann 
(Wozzeck) in a highly regarded production. 
He also sang the role of Alwa in Lulu in Ulm, 
and was involved in the creation of Alexan-
der Raskatov’s opera GerMANIA. In addi-
tion, he has worked closely for many years 
with the conductor and lied accompanist 
Caspar Dechmann. 
DNO debut

MARCEL BEEKMAN
Mr Jones 
Tenor Marcel Beekman made his interna-
tional breakthrough at the Theater an der 
Wien with the title role of Jean-Philippe 
Rameau’s Platée, described by the New 
York Times as “unforgettable”. Successful 
performances of roles as Mime in Wagner’s 
Der Ring des Nibelungen (Vienna), 

Tanzmeister in Ariadne auf Naxos (Paris 
and Luxembourg), Bababeck in Barkouf 
(Zürich) and Nutrice in L‘incoronazione di 
Poppea (Vienna and Salzburg) followed. 
Beekman is known as a singer of early 
music, especially  German and French 
baroque, but contemporary music is at 
least as important in his career. He has 
sung new works by Calliope Tsoupaki, Reza 
Namavar, Louis Andriessen, Martijn Pad-
ding and Micha Hamel. At Dutch National 
Opera, he has sung many roles, including 
Casella in La commedia (2008), Le Cabare-
tier in Benvenuto Cellini (2015) and Haupt-
mann in Wozzeck (2017).

GERMÁN OLVERA
Boxer 
Mexican baritone Germán Olvera made his 
opera debut with the Mexican National 
Opera in 2013 as Escamillo in Carmen. 
Other operatic roles include Eisenhardt (Die 
Soldaten), Girolamo (Bomarzo), Malatesta 
(Don Pasquale) and Silvio (Pagliacci) for 
companies including Teatro Real, Neder-
landse Reisopera, Gran Teatre del Liceu 
Barcelona, Ópera de Oviedo and Palau de 
les Arts Reina Sofia in Valencia. In 2019 he 
joined the ensemble of the Staatsoper Han-
nover, where he has performed Don Gio-
vanni, Escamillo (Carmen), Figaro (Il bar-
biere di Siviglia), Belcore (L’elisir d’amore), 
Marcello (La bohème) and Count Almaviva 
(Le nozze di Figaro). The latter role was also 
Olvera’s debut at the Glyndebourne Festi-
val. In 2022, Olvera made his debut at 
Dutch National Opera with Turandot.
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FRANCIS VAN BROEKHUIZEN
Mrs Jones 
Soprano Francis van Broekhuizen gradu-
ated cum laude in 2002 en 2004 at the 
Amsterdam Conservatoire and the Dutch 
National Opera Academy respectively. In 
2004 she was awarded a prize at the Cris-
tina Deutekom Concours. Van Broekhuizen 
works predominantly in the Netherlands 
and has sung many roles for Dutch opera 
companies. She performed in Suor Angel-
ica, Die lustige Witwe, Cendrillon, De spe-
ler, Elektra, Owen Wingrave and Il tabarro. 
She became known to a wider audience 
through television programmes such as De 
slimste mens, Maestro, De verraders and 
All together now. In 2022 she wrote the 
best-selling book Bij twijfel hard zingen. At 
Dutch National Opera, she sung the role of 
Rychtárka in Jenůfa (2018).

HELENA RASKER
Clover 
Dutch alto Helena Rasker has enjoyed a 
prolific international career. Her recent 
engagements include George Benja-
min’s Into the Little Hill with Ensemble 
Modern at the Wigmore Hall and at the Elb-
philharmonie Hamburg, Bach’s Mat-
thäus-Passion, Mahler’s 8th Symphony and 
Stravinsky’s Requiem Canticles with the 
Netherlands Philharmonic Orchestra. She 
recently made her debut at the Royal Opera 
House and the Deutsche Oper Berlin as 
Erna in the world premiere of Morgen und 
Abend by Georg Friedrich Haas, and she 
returned to the Festival d’Aix-en-Provence 
in the world premiere of L’Apocalypse 

Arabe, directed by Pierre Audi. She has 
sung many roles at Dutch National Opera, 
including Hedwige in Guillaume Tell (2013), 
Bryna Pullman in After Life (2005 and 2009) 
and Grimgerde in Die Walküre (2012 and 
2014).

ARTEM KRUTKO
Minimus
Countertenor Artem Krutko is part of the 
soloists’ ensemble of Chelyabinsk State 
Opera. His recent and upcoming engage-
ments include Oberon in A Midsummer 
Night’s Dream (Mariinsky Theater, Saint 
Petersburg), Orfeo in Orfeo ed Euridice, 
Prince Orlofsky in Die Fledermaus, and 
Milovzor in Pique Dame. Further roles that 
Krutko has sung include Fyodor in Boris 
Godunov (Savonlinna Opera Festival), the 
countertenor role in the world premiere of 
the ballet Hieronymus B (Heidelberg), the 
title role in Pergolesi’s Adriano in Siria 
(Opéra Royal de Versailles, Warsaw Philhar-
monic) and Lel in Rimsky-Korsakov’s Snow 
Maiden.
DNO debut

JAMES KRYSHAK
Squealer 
Tenor James Kryshak possesses a voice 
hailed by Opera News as “crystalline”. His 
CV includes the roles of Hitler in GerMANIA 
(Opéra de Lyon), the Astrologer in The 
Golden Cockerel (Komische Oper Berlin), 
the Police Inspector in The Nose (Semper-
oper Dresden), Fatty in Aufstieg und Fall 
der Stadt Mahagonny (Opera Vlaanderen) 
and the Schoolmaster in The Cunning Little 



8988

MISHA KIRIA
Napoleon
Baritone Misha Kiria pursued his vocal 
studies at the Tbilisi State Conservatoire 
and at the Accademia Teatro alla Scala in 
Milan. His repertoire includes roles as Bar-
tolo in Il barbiere di Siviglia, Don Magnifico 
in La Cenerentola, Don Alfonso in Così fan 
tutte and the title role in Falstaff. Highlights 
of recent seasons include his debut as Lord 
Sidney in Il viaggio a Reims at Deutsche 
Oper Berlin, and the roles of Cavaliere Belf-
iore in Un giorno di regno in Verona and 
Zarete in Il paria at the Barbican Hall in Lon-
don. At Dutch National Opera, Kiria sang 
the roles of Geronimo in Il matrimonio seg-
reto (2016), Marco in Gianni Schicchi 
(2017) and Bartolo in Il barbiere di Siviglia 
(2018).

GENNADY BEZZUBENKOV
Old Major
Bass Gennady Bezzubenkov’s recent 
appearances of note include the roles of 
Doctor and Newspaper Clerk in Shostak-
ovich’s The Nose (Bayerische Staatsoper 
Munich), Bertrand in Iolanta (Opéra 
National de Paris Bastille and Palau de les 
Arts Reina Sofia in Valencia), Old Convict in 
Lady Macbeth of Mtsensk (Opéra National 
de Lyon and Gran Teatre del Liceu Barce-
lona), Stalin in the world premiere of Raska-
tov’s GerMANIA (Opéra National de Lyon), 
and Doctor in The Nose (Festival d’Aix-en-
Provence, Metropolitan Opera New York 
and Opéra National de Lyon). At Dutch 
National Opera, Bezzubenkov sang the 
roles of Gusli Player in The Legend of the 

roles in The New Prince, Dog’s Heart,  
Gianni Schicchi, Clemency, Les contes 
d’Hoffmann and De jongen die te snel  
groeide, in part as a member of DNO Talent 
- the predecessor of the Dutch National 
Opera Studio. In April 2022, he was Un  
carceriere in Tosca. 

JORIS VAN BAAR
Man of Mr Jones 
Bass-baritone Joris van Baar is lauded for 
his interpretations of a wide repertoire, 
spanning from early music to 21st century 
compositions. His Christ (Matthäus- 
Passion) was described by Dutch newspa-
per Dagblad van het Noorden as “vulnera-
bility incarnate”. He recently made his role 
debut as Hobson (Peter Grimes) and Figaro 
(Le nozze di Figaro). Other roles he has 
sung are Aeneas (Dido & Aeneas), Lorenzo 
(I Capuleti e i Montecchi) and Publio (La 
clemenza di Tito). At Holland Opera, he was 
part of the open-air spectacle King Lear 
and Divorce of Figaro. He obtained  
his master’s degree with distinction at the 
Amsterdam Conservatoire in 2012.
DNO debut

MARK KURMANBAYEV
Man of Mr Pilkington, man from the 
veterinary car 
Bass Mark Kurmanbayev studied with the 
renowned dramatic soprano Elena Pan-
kratova. He has already worked with con-
ductors Dmitry Korchak, Liubof Orfenova  
and Kirill Petrenko. In December 2021,  
he debuted in Ravel’s L’enfant et les  
Sortilèges at the World Opera Workshop. 

Invisible City of Kitezh (2012) and Big Boss, 
Fyodor and Newspaper Boy in A Dog’s 
Heart (2017). 
 
FREDERIK BERGMAN
Mr Pilkington
Dutch bass-baritone Frederik Bergman 
graduated from the Tilburg Conservatoire 
in 2012. In 2018, he made his debut with 
Dutch National Opera in the role of Abra-
ham in James MacMillan’s Clemency. In 
the 2019-2020 and 2020-2021 seasons, he 
was part of the Dutch National Opera Stu-
dio and performed in Willem Jeths’ Ritratto 
and Rossini’s Petite messe solennelle. As 
an alumnus of the talent development pro-
gramme, he returned for several roles: 
Masetto in Don Giovanni, Soldier in 
Salome, Lord Rochefort in Anna Bolena, 
Aeneas in Dido and Aeneas and Zuniga in 
Carmen. This season he returned to Dutch 
National Opera as Pygmalion (Operetta 
Land) and Achilla (Giulio Cesare). Further-
more, he will sing Don Fernando (Fidelio)  
at the Nederlandse Reisopera and First 
Officer in John Adams’ The Death of Kling-
hoffer in the Concertgebouw. 
 
ALEXANDER DE JONG
Man of Mr Jones, man from the 
veterinary car
Dutch bass-baritone Alexander de Jong 
studied at the Tilburg Conservatoire. He 
has appeared on stage with Holland Opera 
(Zauberflöte Requiem) and the Neder-
landse Reisopera (A Little Night Music  
and La traviata), among others. At Dutch 
National Opera, he has previously sung 

Recently he made his debut as Narumov  
in Tchaikovsky’s Pique Dame at Baden-
Baden, working with Kirill Petrenko and  
the Berliner Philharmoniker. 
DNO debut

MICHIEL NONHEBEL
Man of Mr Pilkington
Baritone Michiel Nonhebel graduated from 
the Prins Claus Conservatoire in Groningen 
in 2022. He studied with Hanneke de Wit 
and Paul Triepels and received theatre 
training from Elsina Jansen. His repertoire 
includes the roles of Marchese d’Obigny in 
La traviata, Papageno in Die Zauberflöte 
and Figaro in Le nozze di Figaro. Nonhebel 
also regularly performs in oratorios. In the 
2022-2023 season he is taking part in the 
Academy programme of the Netherlands 
Radio Choir. There he works with conduc-
tors like Jan Willem de Vriend, James Gaffi-
gan and Benjamin Goodson.
DNO debut
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CHORUS OF DUTCH 
NATIONAL OPERA

NEW  
AMSTERDAM 
YOUTH CHOIR

First sopranos
Clarisse Planchais*
Tomoko Makuuchi
Sara Barakat*

Second sopranos
Astrid Joos*
Leo Shibata*
Kristine Paseka*

Mezzi
Hebe Hamilton*
Machteld Vossen*
Sasja Haeck*

Altos
Anna Trombetta*
Ninon Demange*
Itzel Medecigo

First tenors
Tigran Matinyan
Sebastian Brouwer
Raimonds Linajs

Second tenors
Milan de Korte*
John van Halteren
Roy Mahendratha

Baritones
Matthijs Mesdag
Jouke Wijmenga*
Maksym Nazarenko

Basses
Sebastiaan Amerlaan
Berend Stumphius*
Andrew Hopper

*Talent Chorus

Part of Nieuw Vocaal 
Amsterdam

Anna Kemper
Cato Pleijsier
Dalia Kulek
Elizabeth Gerrard
Frances Amado
Laura Nühlen
Lidewij Burgerhout
Miene van Esch
Milan Haver
Misha de Rooij
Sophia van Zuijlen
Teresa Garcia Dueñaz
Thalia Oyewole
Vera ter Keurs
Xenia Wheeler
Zoe King

CONTORTIONIST
Corpus Acrobatics
Li Ling Kassing
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PRODUCTION TEAM  

Assistant conductor
Aldert Vermeulen
Assistant directors
Meisje Barbara Hummel
Annemiek van Elst
Diane Clément
Assistant directors during 
performances
Meisje Barbara Hummel
Annemiek van Elst
Rehearsal pianists
Jan-Paul Grijpink
Irina Sisoyeva
Language coach
Alexander Oliver
Assistant chorus master
Lochlan Brown
Language coach chorus
Brian Fieldhouse
Stage managers
Joost Schoenmakers
Thomas Lauriks
Jossie van Dongen
Marjolein Bergsma
Artistic affairs and planning
Emma Becker
Orchestra inspector
Jurrien Loman
Assistant set design
Gianluca Cataldo
Costume supervisor
Maarten van Mulken
Master carpenter
Edwin Rijs
Lighting manager
Cor van den Brink
Props manager
Niko Groot

First dresser
Sandra Bloos
First make-up artist
Frauke Bockhorn
Sound technician
Ramón Schoones
Surtitle director
Eveline Karssen
Surtitle operator
Maxim Paulissen
Set supervisor
Puck Rudolph
Production management
Joshua de Kuyper
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CHORUS OF 
DUTCH NATIONAL 
OPERA 
The permanent Chorus of The Dutch 
National Opera consists of 50 singers and 
is regularly supplemented by additional 
chorus members for the major productions. 
The Chorus of Dutch National Opera has 
performed in many large-scale operas, 
including Saint François d’Assise, Lady 
Macbeth of Mtsensk, Boris Godunov, La 
Juive, Les Troyens, Eugene Onegin,
Parsifal, The Legend of the Invisible City of 
Kitesh, La forza del destino, Das Floß der 
Medusa, Oedipe, Tannhäuser, Nabucco 
and Carmen, as well as concerts of Der 
fliegende Holländer in Rotterdam, Paris  
and Dortmund and Poulenc’s Gloria in the 
Concertgebouw. Since September 2022, 
Edward Ananian-Cooper is the chorus 
master of the Chorus of Dutch National 
Opera.

DUTCH NATIONAL 
OPERA

Dutch National Opera is known for its 
diverse programming, which consists of 
both famous opera classics and modern 
productions, and for always presenting per-
formances on the highest level. With inno-
vative productions, works composed espe-
cially for Dutch National Opera and new 
interpretations of well-known repertoire, 
the company aims to keep the art form 
alive. Since September 2018, Sophie de 
Lint is the artistic director of Dutch National
Opera.

The company was founded in December 
1964 and has ever since developed from a 
repertoire company into a ‘stagione com-
pany’, meaning that Dutch National Opera 
does not have a permanent ensemble and 
performs on average one opera a month. 
For these productions, the company works 
with guest soloists and specially assembled 
artistic teams. Dutch National Opera also 
regularly collaborates with renowned inter-
national opera companies, resulting in vari-
ous co-productions.
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NETHERLANDS CHAMBER 
ORCHESTRA

First violin
Joe Puglia
Tijmen Huisingh
Beverley Lunt
Melissa Ussery
Vanessa Damanet
Marijke van Kooten
 
Second violin
Laura Oomens
Olga Caceanova
Siobhán Doyle
Anna Sophie Torn
Catharina Ungvari
Alan Brind
 
Viola
Luba Tunnicliffe
Gijs Kramers 
Berdien Vrijland
Joel Waterman
Ernst Grapperhaus
Judith Wijzenbeek
 
Cello
Sietse-Jan Weijenberg
Jan Bastiaan Neven 
Anastasia Feruleva
Charles Watt
Nil Domènech Fuertes
Nitzan Laster
 
Double bass
Annette Zahn
Joaquín Clemente Riera
Larissa Klipp
Andreia Rosa Pacheco
 

Flute
Hanspeter Spannring
Ellen Vergunst
 
Oebo
Hans Wolters
Yvonne Wolters
 
Clarinet
Rick Huls
Peter Cranen
Jelrik Beerkens
 
Bassoon
Remko Edelaar
Jaap de Vries
 
Horn
Fokke van Heel
Stef Jongbloed
Márton Kóródi
Edward Peeters
 
Trumpet
Gertjan Loot
Jeroen Botma
Marc Speetjens
 
Trombone
Harrie de Lange
João Mendes Canelas
Dick Bolt
Hugo van der Wedden  
(bass trumpet)
 
Tuba
David Kutz
 

Timpani
Marc Aixa Siurana
 
Percussion
Matthijs van Driel 
Diego Jaén García
Menno Bosgra
Agostinho de Almeida 
Sequeira
Jan Roel Hamersma
Wilbert Grootenboer
 
Harp
Saskia Rekké
Kerstin Scholten
 
Celesta
Celia García-García
 
Piano
Daan Kortekaas
 
Saxophone
Marlon Valk
Deborah Witteveen
 
Electric guitar
Paul van Utrecht
 
Bass guitar
Patricio Wang
 
Cimbalom
Dani Luca
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NEW  
AMSTERDAM 
YOUTH CHOIR

NETHERLANDS 
CHAMBER 
ORCHESTRA 

Part of Nieuw Vocaal Amsterdam

The New Amsterdam Youth Choir is part of 
the vocal training programme Nieuw Vocaal 
Amsterdam (NVA) and, since 2016, the reg-
ular children’s choir partner of Dutch 
National Opera & Ballet. NVA and NO&B 
work together to help children and young 
people get the best out of themselves 
musically. Together, they provide educa-
tional workshops in which nearly 200 chil-
dren are trained for the opera profession 
every year. NVA has a sophisticated educa-
tional system, which allows children to 
reach a high level of singing and acting in a 
short time. NVA’s twenty choirs perform 
frequently in The Netherlands and abroad 
and have won several prizes at international 
competitions.

NVA wants all children to be able to sing 
and has therefore been organising the 
Leerkoor at various locations in Amsterdam 
since 2021, in collaboration with Leerorkest 
Nederland.

The Netherlands Chamber Orchestra, led 
by master violinist Gordan Nikolić, is a 
small and intimate orchestra that manages 
to draw audiences in with thrilling ensem-
ble playing every time. The orchestra can 
often be heard on the world’s most beauti-
ful classical concert stage: the Royal Con-
certgebouw in Amsterdam. But the 
orchestra always enjoys playing in other 
concert halls as well. As a regular orches-
tral partner of Dutch Nationale Opera, the 
orchestra, together with the Netherlands 
Philharmonic Orchestra, is internationally 
counted among the best opera orchestras.  
 
The Netherlands Chamber Orchestra has 
been an exceptional orchestra since 1955, 
with a rich history full of highlights. Since 
its merger with the Netherlands Philhar-
monic Orchestra in 1985, the orchestra has 
not lost its own identity. In season 2022-
2023, the Netherlands Chamber Orchestra 
will again be a guest at Dutch Nationale 
Opera for Donizetti’s Maria Stuarda.
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SUPPORT DUTCH 
NATIONAL OPERA 

For decades, Dutch National Opera has put
on bold productions with performances of
the highest standard. With great dedication
and artistic courage, we work on produc-
tions that blend tradition and innovation. 
That has given us a superb and lasting  
reputation, both in the Netherlands and 
internationally.

We are in a very sound state both artisti-
cally and financially, but we need your  
support to stay that way. Of course you can 
do that by continuing to attend our perfor-
mances, but there is also — if possible —
the option of a financial contribution. With
your support, we can continue to put on
top-class productions that get people talk-
ing. Performances that surprise, move and
inspire you!

To find out more
For more information about the options
and tax aspects and/or to request our
brochure, you can contact Marthe Seydel
at steun@operaballet.nl or
+31 (0)6 2802 3446.
Alternatively, see operaballet.nl/en/
support-us/become-donor

This production is part of the Opera  
Forward Festival and was made possible by:
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Vrienden en Geefkringleden van De Natio-
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die bijdroegen aan deze nieuwe productie. 
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Houthoff, ING, Loyens & Loeff,
De Nederlandsche Bank, SPIE Nederland
B.V., Snippe Projecten B.V., Endymion
Amsterdam, Commenda Family Office,
Rodriguez B.V., McKinsey & Company,
Höcker Advocaten, 1nergiek, Netvlies
(Part of 4NG), Odgers Berndtson,
QA Consulting, Optimix Vermogensbeheer
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Matrix Fitness, BOOZTR
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