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Telefoons in de zaal
Geconcentreerd luisteren is 
voor de meeste Matinee-
bezoekers de ideale manier 
om van muziek te genie-
ten. Daarom vragen wij u 
zoveel mogelijk met elkaar 
rekening te houden, de 
telefoon op ‘stil’ te scha-
kelen en geen foto’s te 
maken voordat de muziek 
is uitgeklonken.BENT U AL VRIEND?

WWW.VRIENDENVANDEMATINEE.NL De ZaterdagMatinee 
op social media
Via Facebook, Twitter 
en Insta gram houdt de 
Matinee  u op de hoogte 
van het laatste nieuws 
rond de concerten. 
Volg ons, en praat mee!

Podium Witteman zondag 20 februari
Paul Witteman ontvangt blokfluitist Thomas Triesschijn 
en The Counterpoints XL. Countertenor Arturo den Hartog 
en pianist Djuwa Mroivili maken zich sterk voor de mu-
ziek van Florence Price, die als zwarte vrouw in de vorige 
eeuw niet de waardering kreeg die haar muziek verdient. 
Pauls Jonge Held is de 21-jarige Valentine Blangé. Bij het 
Nederlands Vioolconcours won zij de Jonge Makers Prijs, 
de prijs voor violisten die uitblinken in andere genres dan 
het klassieke. Zij treedt op met gitarist Cem Karayalçin.
zondag 20 februari 2022, NPO 2, 18.15-19.15 uur
 PODIUMWITTEMAN.NL 

Dankzij het overweldigende succes van zijn tiende opera 
L’italiana in Algeri (1813) betrad de 21-jarige Gioachino Rossini 
definitief het wereldtoneel als de grootste komische-operacom-
ponist van zijn tijd. Met deze opera, die je – in de woorden van 
de schrijver Stendhal – “alle ellende op de wereld doet verge-
ten”, creëerde Rossini bovendien een blauwdruk voor zijn 
grootste successen. De in L’italiana geëtaleerde stijl is zowel een 
vervolmaking van achttiende-eeuwse tradities als een inspira-
tiebron voor latere, romantische ontwikkelingen, en de kolde-
rieke gebeurtenissen in het verhaal maken ons nog altijd aan 
het lachen.

Haastklusje
Rossini werd in 1792 in Pesaro geboren. Als zoon van een 
trompettist en operazangeres werd muziek hem met de pap-
lepel ingegoten. Reizend met zijn ouders bezocht hij vele 
voorstellingen, en tussen 1806 en 1810 studeerde hij aan het 
conservatorium van Bologna zang, cello, toetsen en compositie. 
Tijdens zijn studie verdiepte hij zich in contrapunt en harmo-
nie, waarbij hij zich nadrukkelijk liet inspireren door Haydn en 
Mozart, twee componisten die in Italië op dat moment nauwe-
lijks bekend waren. Daarnaast werkte hij als maestro al cembalo 
voor het Teatro Comunale in Bologna, waar hij niet alleen 
klavecimbel speelde tijdens recitatieven, maar ook repetities 
leidde. Door deze functie bouwde hij in korte tijd zijn repertoi-
rekennis uit.  
In 1810 kon hij zijn studie voortzetten, maar de achttienjarige 
gaf er de voorkeur aan volledig de praktijk in te duiken. Op 
voorspraak van vrienden van zijn ouders belandde hij bij het 
relatief kleine Venetiaanse Teatro San Moisè, gespecialiseerd in 
korte komische opera’s in één akte, zogenoemde farse. Tussen 
1810 en 1813 schreef Rossini vijf opera’s voor dit huis en kon hij 
in betrekkelijke rust aan zijn stijl en compositietechniek scha-

GIRL POWER

Rossini’s L’italiana in Algeri

61e seizoen 19 februari 2022

ntrzaterdagmatinee

@zaterdagmatinee

@ntrzaterdagmatinee

Programmaboekjes 
online lezen
Wist u dat u de program-
maboekjes vanaf enkele 
dagen vóór iedere Matinee 
al kunt lezen op de site? U 
vindt er ook achtergrond-
artikelen en nieuws.
 ZATERDAGMATINEE.NL

Nieuwe podcast:  
Sterren van de Matinee
Een nieuwe podcast! In de 
eerste aflevering aandacht 
voor Kent Nagano, die in 
de ZaterdagMatinee van 
20 november jl. Wagners 
Rheingold ‘authentiek’ 
uitvoerde.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/

MARKANTE-MAESTROS

Podcast: Hilversumse 
muziekschatten
NTR, NPO Radio 4 en 
Stichting Omroep Muziek  
presenteren verhalen ach-
ter 18 vergeten muzikale 
parels uit het omroep-
archief. Een selectie van 
composities die ooit op de 
radio hebben geklonken, 
maar waarvan de opna-
mes verloren zijn gegaan. 
De partituren zijn geluk-
kig zorgvuldig bewaard 
gebleven in de collectie 
Muziek schatten en vor-
men het vertrekpunt van 
elke aflevering.
  NPORADIO4.NL/PODCASTS/ 

VERHAAL

Uitzending 
NPO Radio 4 
Dit concert wordt live uit-
gezonden via NPO Radio  4. 
U kunt het ook beluisteren 
via  ZATERDAGMATINEE.NL
Het concert, zonder voor- 
en/of pauze programma, 
kunt u na enkele dagen 
terugvinden op 
  NPORADIO4.NL/CONCERTEN



4 5in L’italiana omgedraaid. Isabella’s karakteristieke cavatina 
‘Cruda sorte’ zet haar direct neer als de vrouw die de sleutel tot 
het drama in handen heeft. Op verzoek van Rossini voegde 
Anelli enkele verzen en de sensueel-listige aria ‘Per lui che 
adoro’ aan het bestaande libretto toe om haar rol als krachtige 
vrouw te benadrukken. 
In de aria ‘Pensa alla patria’ (denk aan het vaderland) uit de 
tweede akte werpt Isabella tijdelijk het komische juk af, en 
wordt haar verwantschap met revolutionaire bevrijdingsheldin-
nen duidelijker. In de laatste fase van de Napoleontische Oorlo-
gen waarin de opera ontstond, en tijdens de daaropvolgende 
Restauratie, was Isabella’s oproep aan het vaderland te denken 
tamelijk subversief. Voor een uitvoering voor de Bourbons in 
Napels in 1815 moest hij de aria volledig vervangen, terwijl de 
tekst in Rome steevast afgezwakt werd tot ‘pensa alla sposa’ 
(denk aan je echtgenote). 
Naast haar is Isabella’s geliefde Lindoro een vrij vlak karakter. 
Zijn cavatina ‘Languir per una bella’ uit de eerste akte bewijst 
dat hij nog van Isabella houdt, maar verder is hij tamelijk 
passief. Diens tweede cavatina ‘Oh, come il cor di giubilo’, aan 
het begin van de tweede akte, besteedde Rossini mogelijk zelfs 
uit aan een anonieme assistent die ook de secco-recitatieven 
schreef. Het zou het beperkte belang onderstrepen dat de 
componist aan Isabella’s geliefde hechtte. Isabella’s liefde voor 
Lindoro is weliswaar de drijvende kracht van de handeling, 
maar het wordt niet volledig duidelijk wat hem zo bijzonder 
maakt, afgezien van de lyrische schoonheid van zijn melodieën.    

De ‘ander’
Binnen de bestaande conventies van de achttiende-eeuwse 
oriëntaalse ontvoeringsopera werd de islamitische ‘ander’ 
doorgaans volgens vaststaande tradities weergegeven. Hij kon 
een wreedaard zijn (denk aan de cipier Osmin uit Mozarts 
Entführung aus dem Serail, 1784) of een verlicht heerser die de 
westerse mens een spiegel voorhoudt (Bassa Selim uit dezelfde 
opera). Mustafà valt in geen van beide categorieën. Hij is meer 
een hitsige, zelfingenomen malloot dan een daadwerkelijke 
schurk, en daarmee een variatie op de archetypische oude man 
die zijn hand overspeelt in zijn zoektocht naar jong vrouwelijk 
schoon. Mustafà’s pompeuze opkomst in de introduzione van de 

ven. Zijn talent bleef niet onopgemerkt. In 1812 ging zijn 
komische opera La pietra del paragone in première in het Teatro 
alla Scala in Milaan, en een jaar later verscheen zijn opera seria 
Tancredi op de prestigieuze planken van het Teatro La Fenice in 
Venetië. Met Tancredi beleefde Rossini zijn grote doorbraak, en 
vanaf dat moment werd hij zowel in binnen- als buitenland als 
de toekomst van de Italiaanse opera beschouwd.
L’italiana in Algeri ontstond enkele maanden na de première van 
Tancredi in opdracht van een ander Venetiaans operahuis, het 
Teatro San Benedetto. Het ging om een haastklusje; Rossini 
kreeg slechts vier weken om een komische opera te schrijven. 
Gelukkig was hij gewend snel te werken. Uit praktische overwe-
gingen koos hij voor het bestaande libretto L’italiana in Algeri 
van Angelo Anelli, dat in 1808 door Luigi Mosca getoonzet was 
en in het Teatro alla Scala redelijk goed was ontvangen. Ros-
sini’s versie ging in mei 1813 in première en werd een daverend 
succes; de definitieve bevestiging van zijn uitzonderlijke talent. 
Het zou de opmaat vormen naar een reeks klassieke opera-
buffa successen, met Il turco in Italia (1814), Il barbiere di Siviglia 
(1816) en La Cenerentola (1817).  

Geëmancipeerde titelheldin
Het succes van L’Italiana valt niet alleen te verklaren door 
Rossini’s pakkende en trefzekere partituur, maar vooral ook 
door de knotsgekke situaties in het verhaal en de markante en 
komische karakters. In de titelheldin Isabella treffen we een 
zeer geëmancipeerde vrouwenfiguur aan die haar charmes in 
de strijd gooit en de mannen in haar omgeving met speels 
gemak haar wil oplegt. Het motief van de vrouw die haar 
geliefde uit gevangenschap bevrijdt, lijken Rossini en Anelli aan 
de Franse reddingsopera te hebben ontleend, een genre dat in 
de tijd van de Franse Revolutie ontstond, en waardoor Beetho-
ven zich in Fidelio (1805/1814) ook liet inspireren. Daarbij valt 
enerzijds op dat Isabella, in tegenstelling tot Beethovens Leo-
nore en andere reddende engelen, zich niet als man hoeft te 
vermommen om haar doel te bereiken. Dit lukt haar juist door 
zich openlijk als vrouw (met alles erop en eraan) te presenteren. 
Bovendien worden hiermee de rollen van de traditionele 
oriëntaalse ontvoeringsopera, waarin een westerse man naar 
het Oosten reist om zijn vrouw uit gevangenschap te bevrijden, 

Rossini, door 
Vincenzo Camuccini, 
coll. Museo del Teatro 
alla Scala, Milaan



6 7die eraan voorafgaat, komt deze plotselinge liefdeslyriek des te 
dieper binnen, maar Rossini biedt de luisteraar geen tijd om 
sentimenteel te worden. De finale spoedt namelijk direct 
verder, en bereikt op haar climax een punt waarop de karakters 
slechts nog klanken als ‘din-din’, ‘tak-ta’, ‘kra-kra’ en ‘boem-
boem’ kunnen stamelen om uiting te geven aan de chaos in 
hun hoofd. Die spetterende finale bewijst dat Rossini de beteke-
nis van woorden nauwelijks nodig heeft om boeiende muziek 
te schrijven.

De dronken ‘Pappataci’
De doldrieste climax van de eerste akte krijgt in de finale van 
de slotakte een passend vervolg met het hilarische ritueel 
waarin Mustafà door de Italianen tot ‘Pappataci’ (letterlijk ‘hou 
je mond, ouwe’) wordt gekroond en 
vervolgens zoveel drinkt dat hij niet 
merkt dat Isabella, Lindoro en hun 
landgenoten gevlucht zijn. In L’italiana, 
maar ook in veel van Rossini’s andere 
komische opera’s, komt het zwaartepunt 
van de handeling steeds meer op de 
finales te liggen. In deze dynamische 
scènes buitelen de dramatische en muzi-
kale ontwikkelingen over elkaar heen, 
waarbij Rossini’s muziek steeds opzwe-
pender wordt. Die spetterende buffa-fina-
le ontstond al in de tweede helft van de 
achttiende eeuw, en in die zin zet Rossini 
een bestaande traditie voort. In L’italiana 
zien we echter hoe Rossini de muziekdramatische technieken 
en de levendigheid van zijn finales ook op veel andere punten 
in de opera inzet. Zo heeft de introduzione van de eerste akte een 
hoge gebeurtenisdichtheid en ritmische vitaliteit, waardoor je 
als luisteraar direct in het drama gezogen wordt. Verder heeft 
het kwintet halverwege de tweede akte door zijn opzwepende 
ritmes, crescendi en de verwarring van alle karakters veel weg 
van een finale. En ook veel andere ensemblenummers hebben 
een opzwepend en wervelend karakter, waardoor de opera, 
ondanks de indeling in nummers, regelmatig een doorgecom-
poneerd karakter krijgt. 

eerste akte onderstreept vooral zijn gezwollen zelfbeeld. In het 
verdere verloop van de opera zijn diens onnozelheid en grillen 
eerder vertederend dan bedreigend. 
Van een vermeende tegenstelling tussen westerse beschaving en 
oosterse primitiviteit is in de opera geen sprake. Tegenover de 
Algerijnse ‘ouwe gek’ Mustafà staat immers Taddeo als min-
stens zo lachwekkende oude Italiaanse aanbidder. Bovendien is 
de Algerijnse Elvira een toonbeeld van beschaving, al kan ze 
qua girl power nog wel het een en ander van Isabella leren. 
Uiteindelijk toont L’italiana in Algeri geen cultuurconflict, maar 
vooral een vermakelijk stuk over de strijd der seksen, waarin de 
vrouw qua intelligentie en verleidingskunst overduidelijk 
superieur is. Dat het verhaal zich in Algerije afspeelt, biedt 
ruimte voor couleur locale, maar we moeten er ideologisch ook 
weer niet te veel waarde aan hechten. Die indruk wordt boven-
dien versterkt door het feit dat Rossini – in tegenstelling tot 
bijvoorbeeld Mozart in Die Entführung – geen oosters-klinkende 
janitsarenmuziek in de opera verwerkte.           

Veertig seconden vol verrukking
Omdat de strijd der seksen – geïllustreerd aan de hand van 
Isabella en Mustafà – in L’italiana centraal staat, ruimt Rossini 
betrekkelijk weinig ruimte in voor de liefde tussen Isabella en 
Lindoro. Hun herkenningsscène is in de finale van de eerste 
akte geïntegreerd, en de muzikale flow staat nauwelijks de 
contemplatie toe die we normaal gesproken misschien bij zo’n 
felbegeerd en plotseling weerzien verwachten. Juist hier toont 
Rossini zijn genialiteit door de geliefden binnen de puls van de 
scène een kort intiem-lyrisch moment te gunnen, dat ondanks 
het voortstuwende ritme in het orkest de indruk wekt alsof de 
tijd voor Isabella en Lindoro even stilstaat. Hun moment van 
verrukking is kort genoeg om niet door de anderen opgemerkt 
te worden, maar juist in zijn subtiliteit intens en meeslepend. 
Deze passage van pakweg veertig seconden is, frappant genoeg, 
het enige ‘duet’ dat de geliefden Isabella en Lindoro in de opera 
gegund is (het oorspronkelijke libretto van L’italiana bevatte een 
daadwerkelijk liefdesduet voor hen, maar dat liet Rossini 
bewust weg). Ook is het praktisch het enige moment in de 
opera waarop Rossini zijn licht-cynische komische bril afzet en 
ongefilterd sentiment biedt. Juist door de farce-achtige context 

L’italiana in Algeri toont geen 
cultuurconflict, maar vooral een 
vermakelijk stuk over de strijd 
der seksen, waarin de vrouw qua 
intelligentie en verleidingskunst 
overduidelijk superieur is.



98 Eerste akte
Een kamer in het paleis van Mustafà, de 
bey van Algiers. Terwijl eunuchen het 
trieste lot van de haremvrouwen 
bezingen, beklaagt Elvira zich erover 
dat haar echtgenoot niet meer van haar 
houdt. Haar begeleidster Zulma maant 
haar tot kalmte. Mustafà verschijnt, 
aangekondigd door piratenkapitein 
Haly. Mustafà uit zijn verontwaardiging 
over vrouwelijke arrogantie, en stelt dat 
hij niet langer weet wat hij met Elvira 
aan moet. Hij stuurt de vrouwen en 
eunuchen weg en vertelt Haly dat hij 
van plan is van Elvira te scheiden. Als 
afscheidscadeautje mag ze met zijn 
Italiaanse slaaf Lindoro trouwen. Haly 
krijgt van Mustafà de opdracht ter 
vervanging een Italiaanse schone voor 
hem te zoeken. Als dat hem niet binnen 
zes dagen lukt, zal hij gespietst worden. 
Haly gaat direct op zoek. 

Lindoro treurt om het gemis van zijn 
Italiaanse geliefde. Mustafà verschijnt, 
en belooft Lindoro een echtgenote te 
schenken. Lindoro weigert, omdat die 
vrouw vast niet aan al zijn eisen zal 
kunnen voldoen. Mustafà antwoordt 
dat het een unieke vrouw is die alles 
heeft wat hij maar wil, waardoor 
Lindoro nauwelijks onder het aanbod 
uit kan. 

Aan de kust is een schip met vreemde-
lingen op de klippen geslagen. Haly en 
zijn mannen spoeden zich erheen om 
de buit te inventariseren en stellen 
tevreden vast dat de dames er niet 
verkeerd uitzien. Als mooiste van het 

Rolverdeling

Mustafà 
bey van Algiers 
bas

Elvira 
Mustafà’s vrouw 
sopraan

Zulma 
slavin en vertrouwelinge van Elvira 
mezzosopraan

Haly
Algerijnse piratenkapitein 
bas

Lindoro
Mustafà’s favoriete Italiaanse slaaf 
tenor

Isabella
Italiaanse vrouw 
mezzosopraan

Taddeo 
medereiziger van Isabella 
bariton

Rossini de vooruitstrevende
Vaak wordt de nadruk gelegd op de banden tussen Rossini en 
het muzikale verleden. Hij omarmde het classicisme, vervol-
maakte de achttiende-eeuwse opera buffa, en stopte op 37-ja-
rige leeftijd met het componeren van opera’s omdat hij ogen-
schijnlijk weinig op had met de romantiek. Hier zit zeker een 
kern van waarheid in, maar je moet de meer vooruitstrevende 
aspecten van zijn muziek niet over het hoofd zien. Voor Ros-
sini’s tijdgenoten was de energie die zijn muziek opwekte 
overrompelend en revolutionair. Hij was daarmee een belang-
rijke inspiratiebron, niet alleen voor Italiaanse operacomponis-
ten als Donizetti, Bellini en Verdi, maar evenzeer voor bijvoor-
beeld Richard Wagner. Juist Rossini’s opere buffe toonden de 
romantische componist hoe door middel van steeds geanimeer-
der wordende ritmiek, herhaling van muzikale motieven, 
stapeling van stemmen en crescendi doorgecomponeerde, 
wervelende, narcotiserende muziek kan ontstaan. In die zin 
kun je spreken van een ‘geboorte van het muziekdrama uit de 
geest van de buffa-finale’, waarbij Rossini een belangrijk schar-
nierpunt vormde. Zonder de stijl die Rossini in L’italiana in 
Algeri voor het eerst perfect realiseerde, had de negentiende-
eeuwse muziek er beslist anders uitgezien.

Kasper van Kooten
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Marietta Marcolini, de 
eerste Isabella



10 11vraagt Isabella hoe ze zich minder 
onderdanig zou kunnen gedragen. 
Isabella vertelt dat Italiaanse vrouwen 
de touwtjes stevig in handen hebben en 
raadt haar aan zich te verstoppen en toe 
te kijken hoe zij Mustafà om haar 
vinger windt. Behalve Elvira kijken ook 
Mustafà, Lindoro en Taddeo mee hoe 
Isabella haar toilet maakt en haar liefde 
voor de bey bezingt. 

Mustafà vertelt dat hij dolverliefd is op 
Isabella, en gebiedt zijn begeleider 
Taddeo de kamer te verlaten zodra hij 
niest. Trots stelt Mustafà Taddeo in zijn 
nieuwe ambt als Kaimakan aan Isabella 
voor. Lindoro wijst Mustafà erop dat de 
jurk die Isabella draagt een duidelijk 
teken is dat ze hem wil behagen. 
Mustafà niest een paar keer, maar 
Taddeo weigert hem vrij spel te geven 
voor zijn avontuurtje en negeert het 
geluid. Om Mustafà’s plannetjes nog 
meer te doorkruisen, schuift Isabella 
zijn echtgenote Elvira naar voren. 
Mustafà begrijpt dat Isabella een 
spelletje met hem speelt, en is buiten 
zinnen. 

Haly heeft er plezier in dat Mustafà 
zich door de schone Italiaanse zo in de 
luren laat leggen. Italiaanse vrouwen 
beheersen de verleidingskunst immers 
beter dan alle anderen. Lindoro ont-
moet Taddeo en vraagt hem om hulp 
bij zijn ontsnappingsplan. Taddeo stemt 
toe en vertelt zijn amoureuze concur-
rent dat hij in werkelijkheid niet 
Isabella’s oom is, maar haar aanbidder. 
Lindoro antwoordt dat haar hart slechts 

Tweede akte
In een kleine zaal van het paleis mer-
ken Elvira, Zulma, Lindoro en de 
eunuchen op hoezeer de Italiaanse 
Mustafà in haar macht heeft en hoe 
belachelijk hij zichzelf maakt. Mustafà 
komt binnen en vraagt de aanwezigen 
Isabella te vertellen dat hij zo bij haar 
op de koffie zal komen. Elvira waar-
schuwt hem dat Isabella veel sluwer is 
dan hij denkt, maar Mustafà stelt dat 
hij nog wel zal laten zien wie de baas is. 
Isabella treft Lindoro en vraagt hem 
hoe hij haar met Elvira kon bedriegen. 
Hij drukt haar op het hart dat hij haar 
slechts naar Italië wilde begeleiden, om 
vervolgens naar Isabella op zoek te 
kunnen gaan. Ze besluiten een plan te 
smeden om samen te ontsnappen naar 
Italië. Lindoro bedankt de liefdesgod 
Amor dat hij hem weer op het spoor 
van Isabella gebracht heeft. 

Taddeo bezoekt Mustafà, en spreekt zijn 
angst uit, gespietst te worden. Mustafà 
stelt hem gerust en stelt dat hij de oom 
van zijn geliefde graag tot Kaimakan, 
stadhouder en beschermheer van de 
moslims, wil benoemen. Tijdens het 
ritueel wordt Taddeo door de eunuchen 
toegezongen. Taddeo twijfelt of hij voor 
de eer moet bedanken, maar zijn angst 
gespietst te worden dwingt hem toch de 
titel maar te aanvaarden. 

In een prachtige suite bereidt Isabella, 
ondersteund door Elvira en Lindoro, 
zich op haar koffie-rendez-vous met 
Mustafà voor. Elvira, die nog altijd 
volledig naar Mustafà’s pijpen danst, 

Elvira dat het schip klaar is voor ver-
trek. Elvira wil per se nog afscheid 
nemen van Mustafà. Lindoro raadt haar 
aan minder sentimenteel te doen en 
het leven lichter op te vatten, net als 
hij. In Italië zullen er genoeg mannen 
geïnteresseerd zijn in een rijke, jonge, 
mooie vrouw zoals zij. 

In een prachtige zaal van het paleis 
wacht Mustafà met zijn harem op de 
aankomst van de mooie Italiaanse. Bij 
binnenkomst ziet Isabella meteen dat 
Mustafà als was in haar handen zal zijn. 
Ze veinst liefde en dankbaarheid, tot 
verrukking van de bey. Taddeo dringt 
zich door de menigte heen, gealar-
meerd door Isabella’s geflirt met Mus-
tafà. Mustafà dreigt Taddeo te laten 
spietsen, maar wanneer Isabella vertelt 
dat het haar oom is, mag hij blijven. 
Elvira, Zulma en Lindoro verschijnen 
om afscheid van Mustafà te nemen en 
hem te bedanken. Niemand merkt dat 
Isabella en Lindoro elkaar herkennen. 
Isabella vraagt Mustafà wie de vrouw is 
die afscheid komt nemen. Hij bekent 
dat het zijn vrouw is, maar dat haar 
vertrek ruimte creëert voor Isabella, en 
dat Elvira bovendien met zijn Italiaanse 
slaaf zal mogen trouwen. Isabella 
berispt hem voor deze barbaarse prak-
tijken, gebiedt dat Elvira bij hem moet 
blijven, en dat Lindoro Isabella’s slaaf 
moet worden. Mustafà weigert, waarop 
Elvira zegt dat hij het dan maar moet 
uitzoeken. In een waar pandemonium 
geven alle aanwezigen uiting aan hun 
verwarring.

stel wordt Isabella naar voren gescho-
ven. Isabella betreurt dat ze op haar 
zoektocht naar haar geliefde Lindoro 
nu in deze ellende verzeild is geraakt. 
Ze is echter vastberaden haar verlei-
dingskunst in de strijd te gooien, omdat 
geen enkele man bestand is tegen 
vrouwelijke charmes. De piraten grij-
pen Taddeo, een oudere medereiziger 
die een oogje op Isabella heeft, en 
dreigen hem af te voeren. Isabella 
vertelt Haly dat Taddeo haar oom is. 
Haly is verguld wanneer hij ontdekt dat 
ze Italianen zijn, en stelt Isabella in het 
vooruitzicht dat ze de kroon op Mus-
tafà’s harem zal zijn. Taddeo ziet zijn 
amoureuze ambities in het water 
vallen, terwijl Isabella blij is dat ze 
eindelijk van zijn avances verlost zal 
zijn. Ze realiseren zich echter dat ze in 
zo’n vijandige omgeving baat zullen 
hebben bij elkaars hulp, en Taddeo zal 
haar als oom naar het hof van Mustafà 
begeleiden. 

Mustafà vraagt Lindoro of hij belang-
stelling heeft om aan boord te gaan van 
een schip dat naar Italië vaart. Lindoro 
is dolblij, maar schrikt wanneer Mus-
tafà hem dwingt dan ook Elvira als 
vrouw mee te nemen. Toch gaat hij 
ermee akkoord en vertrekt om alles 
voor te bereiden. Haly verschijnt om 
Mustafà op de hoogte te brengen van de 
buitgemaakte Italiaanse schone. De bey 
reageert euforisch.

Zulma vraagt Elvira hoe ze nog van een 
man kan houden die haar bij het oud 
vuil zet. Lindoro komt binnen en vertelt 



1312 te laten inspireren en te denken aan het 
vaderland. Taddeo is ervan overtuigd 
dat Isabella’s nobele gedachten ingege-
ven worden door haar liefde voor hem. 
Mustafà vraagt waar Isabella blijft. 
Taddeo stelt hem gerust: ze bereidt 
aandachtig het ritueel voor. 

Lindoro kondigt het Pappataci-koor 
aan. De Pappataci’s gebieden Mustafà 
zijn gewaad en zijn tulband in te 
wisselen voor een pruik en een Pappata-
ci-kostuum. Isabella vertelt Mustafà dat 
ze hem graag tot Pappataci maakt, 
maar dat hij dan wel alle voorschriften 
zal moeten volgen. Taddeo leest de eed 
voor, en Mustafà herhaalt hem. Hij 
belooft onder andere anderen vrij te 
laten spreken en handelen, en indien 
noodzakelijk als chaperonne op te 
treden. Tijdens het ritueel zal hij aan 
tafel blijven zitten, eten en zwijgen. 
Isabella onderwerpt de kandidaat aan 
een examen, waarin zij en Lindoro 
elkaar als geliefden aanspreken. Mus-
tafà wil zijn stem verheffen, maar 
wordt terechtgewezen. Pas wanneer 
Elvira, Zulma en Haly vaststellen dat de 
Italiaanse gevlucht is, ontwaakt Mus-
tafà uit zijn roes. Hij wil zijn mannen 
achter haar aan sturen, maar iedereen 
is dronken. Hij belooft Elvira daarop dat 
hij geen Italiaanse vrouwen meer zal 
begeren, en smeekt haar om vergiffenis. 
De Italianen en Algerijnen nemen 
afscheid van elkaar. Samen conclude-
ren ze dat een vrouw, als ze wil, iedere 
man in de maling kan nemen.               
            
Kasper van Kooten

Giancarlo Andretta
Giancarlo Andretti was eerste dirigent 
en operaconsultant bij het operahuis 
van Göteburg (2010-2013) en het Opern-
haus Graz (1994-1997) en chef-dirgent 
bij het Symfonieorkest van Aarhus 
(2001-2010), chef-dirigent en artistiek 
leider van het Orchestra Filarmonia 
Veneta (2000-2002) en het Orchestra del 
Teatro Olimpico di Vicenza (1997-2003), 
en vaste gastdirigent van het Symfonie-
orkest van Granada (2015-2020). Op 8 
juni 2021 werd hij aangenomen als lid 
van de Zweedse Koninklijke Muziekaca-
demie in Stockholm; zijn Italiaanse 
voorgangers daar waren Luigi Nono, 
Enrico Maderna, Carlo Giulini en 
Riccardo Muti. Hij dirigeerde in het 
Musikverein en het Konzerthaus in 
Wenen en het Concertgebouw en stond 
in de operahuizen van Berlijn, Zürich, 
Kopenhagen en Stockholm. In de jaren 
1988-1993 was hij klavecinist en pianist 
bij de Wiener Philharmoniker. Van 2005 
tot 2010 was hij directiedocent aan de 
Koninklijke Muziekacademie in Kopen-
hagen. 
Eerder in de Matinee: Verdi Il trovatore 
(2013), Bellini La straniera (2016), Verdi I 
due Foscari (2016), Verdi Nabucco (2019)

Federico Sepúlveda
Carlos Federico Sepúlveda, geboren en 
getogen in Medellín, studeerde aan het 
Instituto Musical Diego Echavarría, 
koor- en orkestdirectie aan de Universi-
teit van Wenen en Theorie van de oude 
muziek aan de Schola Cantorum 
Basiliensis; hij is daar is sinds 2005 
theoriedocent en studiebegeleider en 
sinds 2016 plaatsvervangend leider. Als 
initiator van de masteropleiding aan de 
Universidad Central in Bogotá gaf hij de 
historische uitvoeringspraktijk in 
Colombia een meer centrale plaats. 
Sepúlveda leidde onder andere het 
Wiener Kammerchor, het orkest van 
Granada, het Nationaal Symfonieorkest 
van Colombia en de omroeporkesten 
van Wenen en Bratislava en het Rund-
funk-Symphonieorchester Wien. Sinds 
de oprichting van het La Cetra Vokal-
ensemble Basel is hij er koorleider. 
Samen met Andrea Marcon studeerde 
hij werken in als Bachs Hohe Messe en 
Johannes-Passion, Händels Messiah, Juditha 
triumphans van Vivaldi, de Vespro di 
Natale van Monteverdi en Der Tag des 
Gerichts van Telemann. 

één man toebehoort. Taddeo is ervan 
overtuigd dat hij die man is, Lindoro 
gaat er niet verder op in. Mustafà 
verschijnt en vraagt of Isabella soms 
denkt dat hij een domkop is. Lindoro 
bezweert hem dat Isabella echt van 
hem houdt en hem zelfs tot haar 
Pappataci wil verheffen. Mustafà voelt 
zich vereerd, maar vraagt wat een 
Pappataci dan is. Lindoro legt uit dat 
die titel in Italië slechts weggelegd is 
voor mannen die niet genoeg kunnen 
krijgen van het vrouwelijk geslacht. 
Taddeo merkt op dat Mustafà en hij nu 
allebei een mooie eretitel hebben 
veroverd. Mustafà vraagt wat hij als 
Pappataci zal moeten doen. “Eten, 
slapen, drinken en genieten”, ant-
woordt Lindoro. Mustafà vindt het een 
prima vooruitzicht. 

In de prachtvolle suite bereiden Taddeo 
en Lindoro het Pappataci-ritueel voor. 
Het ritueel zal als afleidingsmanoeuvre 
voor hun ontsnapping fungeren. 
Isabella maant de Italiaanse slaven 
moed te hebben, zich door haar kracht 
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Francesco Bagnara: toneelschets voor L’italiana in 
Algeri, Teatro San Benedetto, Venetië, 1826
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Pablo Ruiz | Taddeo
Bariton Pablo Ruiz studeerde in Sevilla 
en Madrid en brak door als Don Pro-
fondo in Rossini’s Il viaggio a Reims 
tijdens het Rossini Opera Festival in 
Pesaro. Aansluitend was hij te zien als 
Dottor Malatesta (Donizetti’s Don 
Pasquale) in Teatro Donizetti di Berga-
mo, Teatro Sociale di Como, Teatro 
Pergolesi, Teatro Comunale Ponchielli 
en Teatro Fraschini de Pavia. Hij zong 
Dandini (La Cenerentola) in Lucca en 
Ravenna en de rol van Don Bartolo (Il 
barbiere di Siviglia) in de Opéra National 
de Bordeaux, de Opéra de Marseilles en 
de Opéra de Toulon, waar hij tevens te 
zien was als Il dottere Dulcamara (L’elisir 
d’amore). Hij trad als Don Magnifico (La 
Cenerentola) en als Don Bartolo aan in de 
Deutsche Oper am Rhein, als Lord 
Sidney (Il viaggio a Reims) in het Mos-
kouse Bolsjoj en maakte zijn roldebuut 
als Leporello (Don Giovanni) in de Opéra 
de Toulon. Ruiz werkte met dirigenten 
als Jurjen Hempel en Erina Yashima en 
is ook als concertzanger zeer actief.

Ricardo Seguel | Mustafà
Bas-bariton Ricardo Seguel werd gebo-
ren in Chili en maakte zijn operade-
buut als 21-jarige in La traviata in Teatro 
Municipal Santiago de Chile. Hij keerde 
er talloze malen terug, in rollen als 
Melot (Tristan und Isolde), Frank (Die 
Fledermaus), Marcello (La bohème), Sharp-
less (Madama Butterfly), Fra Melitone 
(Verdi’s La forza del destino), Alidoro (La 
Cenerentola), Zuniga (Carmen), Selim 
(Rossini’s Il turco in Italia) en maakte er 
zijn rol debuut als Leporello (Don Gio-
vanni). Hij stond als Scarpia (Tosca) en Il 
conte di Monterone (Rigoletto) in Teatro 
Colón in Buenos Aires, zong Ginardo in 
Rossini’s Matilde di Shabran tijdens het 
festival Rossini in Bad Wildbad en 
debuteerde tijdens het Glyndebourne 
Festival in de titelrol van Donizetti’s 
Don Pasquale. De rol van Mustafà zong 
hij eerder o.a. in Teatro Municipal 
Santiago de Chile, de Ópera de Bellas 
Artes Mexico, Palau de les Arts Reina 
Sofia in Valencia en de Opéra de Saint-
Etienne. Seguel werkte met dirigenten 
als Maurizio Benini, Giuseppe Grazioli, 
Yves Abel, Ottavio Dantone en Jonathan 
Bloxham.

Alasdair Kent | Lindoro
De in Australië geboren tenor Alasdair 
Kent studeerde aan de Academy of 
Vocal Arts in Philadelphia en heeft 
vooral naam gemaakt als vertolker van 
Bellini- en Rossini-rollen. Hij maakte 
zijn Europese debuut tijdens het Ros-
sini Opera Festival in Pesaro als Il 
cavaliere Belfiore in Il viaggio a Reims, 
zong John in George Benjamins Written 
on Skin in de Opera Philadelphia, 
Mambre (Rossini’s Mosè in Egitto) in 
Teatro di San Carlo in Napels, Don 
Ramiro (Le Cenerentola) in Portland 
Opera en de Opéra national de Montpel-
lier, en Argirio (Rossini’s Tancredi) in 
Teatro Petruzzelli (Bari). Hij was als 
Ferrando (Mozarts Così fan tutte) o.a. te 
zien in de Lyric Opera of Kansas City en 
de Israeli Opera in Tel Aviv, trad als Il 
conte d’Almaviva (Il barbiere di Siviglia) 
aan in Theater Basel en de Oper Köln, 
en als Paolino (Cimarosa’s Il matrimonio 
segreto) in Teatro Regio di Torino. De rol 
van Lindoro zong hij eerder o.a. in de 
Opera national de Montpellier, de 
Hongaarse Staatsopera, Opéra de 
Toulon en de Israeli Opera.

Vasilisa Berzhanskaya | Isabella
De Russische mezzo Vasilisa Berzhans-
kaya studeerde in Moskou aan de Gnes-
sin Staatsacademie voor Muziek. Ze 
maakte deel uit van het Bolshoi Young 
Artists Program en begon haar solisten-
carrière in het Primorsky Mariinsky 
Theater in Vladivostok. Ze was als Mar-
chesa Melibea (Rossini’s Il viaggio a Reims) 
te zien tijdens het Rossini Opera Festival 
in Pesaro en zong Despina (Così fan tutte) 
en Modestina en Melibea in het Bolsjoi. 
Bij de Deutsche Oper Berlin was ze o.a. te 
zien als Alisa in Lucia di Lammermoor, 
Linetta (Prokofjevs Liefde voor drie sinaas-
appels), Mercédès (Carmen), Kate Pinker-
ton (Madama Butterfly), Lola (Cavalleria 
rusticana), Siébel (Gounods Faust), Fenena 
(Nabucco), Olga (Jevgeni Onegin) en Rosina 
(Il barbiere di Siviglia), een rol waarmee ze 
ook debuteerde in de Wiener Staatsoper. 
Ze trad tijdens de Salzburger Festspiele 
aan als Diane in Offenbachs Orphée aux 
enfers, debuteerde in Theater Basel als 
Angelina (La Cenerentola) en bij De Natio-
nale Opera als Vagaus in Vivaldi’s Juditha 
triumphans. Zij werd verkozen tot Young 
Singer of the Year bij de International 
Opera Awards 2020.
Eerder in de Matinee: Vivaldi L’Olimpiade 
(Aristea, 2019), Giacomelli Merope (2022)
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Esther Kuiper | Zulma
De Nederlandse mezzo Esther Kuiper 
studeerde aan het Conservatorium van 
Amsterdam en was finaliste van de 
50ste International Vocal Competition 
in ’s-Hertogenbosch. Ze was te zien als 
La contessa di Ceprano (Rigoletto) bij De 
Nationale Opera, als Dritte Dame (Die 
Zauberflöte) in de Brusselse Munt, als 
Mrs. Segstrom in Sondheims A Little 
Night Music bij De Nederlandse Reisope-
ra en als Sofia in Monique Krüs’ The Tsar, 
his wife, her lover and his head tijdens het 
Peter de Grote Festival Groningen en 
het Grachtenfestival Amsterdam. Bij 
Muziektheater Transparant werkte ze 
mee aan Solitude, een operaproductie 
met muziek van Purcell. Kuiper is ook 
actief als concert- en oratoriumzange-
res. Ze was ook te zien in Michel van 
der Aa’s 1-minute-Opera bij De Wereld 
Draait Door en werkte bij VocaalLAB 
mee aan Les Aveugles. Op 26 maart 
aanstaande zingt Esther Kuiper de rol 
van Glaša in Janáčeks Kát’a Kabanová.
Eerder in de Matinee: Wagner Die Walkü-
re (Waltraute, 2019), Janáček Jenůfa 
(Pastuchiňa/Barena, 2021), Giordano 
Fedora (Dimitri, 2021)

zangersbiografieën: Marijne Thomas

José Coca Loza | Haly
De Boliviaanse bas José Coca Loza 
studeerde piano en zang aan de univer-
siteit van Arizona en aan de Hochschu-
le für Musik Basel. Als lid van de Opern-
studio van Theater Basel was hij te zien 
in rollen als Melisso (Händels Alcina), 
Gallwurm (Ayres’ Die Genesung der Grille) 
en Marchese d’Obigny (La traviata). Hij 
debuteerde als Osmin (Die Entführung 
aus dem Serail) in de Schlossoper Halden-
stein-Kammerphilharmonie Graubün-
den, was als Sparafucile/Monterone in 
Verdi’s Rigoletto te horen in de Tonhalle 
Zürich en als Boer in Boieldieus La dame 
blanche in Theater Rigiblick Zürich. In 
Royal Opera House Covent Garden 
debuteerde hij als Lesbus in Händels 
Agrippina en bij English National Opera 
als Il re di Scozia in Ariodante; ook was 
hij in het Grand Théâtre de Genève te 
zien in Robert Wilsons enscenering van 
Händels Messiah, onder de baton van 
Marc Minkowski. De rol van Haly zong 
hij eerder tijdens de Salzburger Fest-
spiele en in de Wiener Staatsoper.
Eerder in de Matinee: Vivaldi L’Olimpiade 
(Clistene, 2019)

Lilian Farahani | Elvira
De Nederlands-Iraanse sopraan Lilian 
Farahani studeerde aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag en de Dutch 
National Opera Academy, waar ze onder 
andere te zien was als Despina in 
Mozarts Così fan tutte. Ze stond als 
Lauretta in Puccini’s Gianni Schicchi in 
het Aalto-Musiktheater Essen, zong de 
rol van Zerlina (Don Giovanni) bij De 
Nationale Opera, en die van The Bride 
in de opera Innocence van Kaija Saariaho 
tijdens het Festival d’Aix-en-Provence. 
Bij De Nederlandse Reisopera was ze te 
zien als Musetta in de pocketversie van 
La bohème. Ze trad in de Opéra national 
de Lorraine aan als Susanna (Le nozze di 
Figaro), bij de Bühnen Bern als Frasquita 
(Carmen), als Kitty (Hubays Anna Kare-
nina) en als Mrs. Gobineau in Gian Carlo 
Menotti’s The Medium, en in het Aalto-
Musiktheater als Gretel in Humper-
dincks Hänsel und Gretel. Farahani 
werkte met dirigenten als Ed Span-
jaard, Susanna Mälkki, Antony Hermus, 
Raphaël Pichon en Kenneth Montgo-
mery.
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1918 La Cetra Vokalensemble Basel
Het La Cetra Vokalensemble Basel werd 
in 2012 opgericht op initiatief van 
Andrea Marcon en Johannes Keller. De 
kern van het koor wordt gevormd door 
afgestudeerden van de Schola Canto-
rum Basiliensis. Het staat het La Cetra 
Barock orchester terzijde, maar organi-
seert ook eigen projecten. Het reper-
toire rijkt van gregoriaans koor-schola, 
via kleine, solistisch bezette koor-
producties, tot grote opera’s en orato-
ria. Scenische opvoeringen waren er 
van Charpentiers Médée en Vivaldi’s 
Juditha triumphans in het Theater Basel. 
In de concertreeks ‘La Cetra in Basel’ 
onder artistieke leiding van Andrea 
Marcon staat het koor in het middel-
punt, met uitvoeringen van Händels 
Parnasso in festa, Monteverdi’s Vespro di 
Natale, Telemanns Der Tag des Gerichts, 
Händels Messiah en Bachs Hohe Messe en 
Johannes-Passion. Sinds 2020-2021 treedt 
het koor in deze serie ook met regel-
maat a cappella op. La Cetra Vokal-
ensemble werkte verder samen met het 
Sinfonieorchester Basel en het Opern-
haus Zürich. 

Orkest van de Achttiende Eeuw
Het Orkest van de Achttiende Eeuw 
werd in 1981 door Frans Brüggen 
opgericht. Het bestaat uit circa 55 leden 
uit de gehele wereld, twintig nationali-
teiten. Vijfmaal per jaar komt het 
orkest bijeen voor internationale 
tournees. De musici, individueel be-
kend als specialisten op het gebied van 
de achttiende en vroeg negentiende-
eeuwse muziek, spelen op authentieke 
instrumenten of kopieën daarvan. Het 
uitgebreide repertoire, met werken van 
onder meer Purcell, Bach, Rameau, 
Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn en Chopin, werd aanvan-
kelijk uitgebracht op cd door Philips 
Classics, nu op Glossa/The Grand Tour. 
Veel van deze opnamen kregen interna-
tionale prijzen. In augustus 2014 moest 
het orkest afscheid nemen van Frans 
Brüggen. Door zijn overlijden kwam 
aan de samenwerking met het orkest en 
zijn Founding Father een einde. De 
orkestleden hebben besloten de traditie 
van vijf tournees per jaar te continue-
ren met gasten en gastdirigenten.
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EERSTE VIOOL
Alexander Janiczek
Marc Destrubé
Kees Koelmans
Matthea de Muynck
Franc Polman
Irmgard Schaller
Annelies van der Vegt
Sophie Wedell

TWEEDE VIOOL
Hed Yaron Meyerson
Hans Christian Euler
Noyuri Hazama
Guya Martinini
Paula Perez
Dirk Vermeulen
Sayuri Yamagata

ALTVIOOL
Emilio Moreno
Marten Boeken
Antonio Clares
Yoshiko Morita
Ruben Sanderse

CELLO
Albert Brüggen
Julie Borsodi
Bartolomeo Dandolo-Marchesi
Rainer Zipperling

CONTRABAS
Margaret Urquhart
Robert Franenberg
Juan Diaz

PICCOLO
Giulia Barbini

FLUIT & PICCOLO 2
Michael Schmidt-Casdorff

HOBO
Frank de Bruine
Alayne Leslie

KLARINET
Eric Hoeprich
Kayo Nishida

FAGOT
Hugo Arteaga

HOORN
Stefan Blonk
Antonia Riezu

TROMPET
Nicolas Isabelle
Jonathan Impett
Christopher Price

SLAGWERK, GRAN CASSA & 
BANDA TURCA

Lola Mlacnik
Koen Plaetinck

FORTEPIANO
Giancarlo Andretta

TENOR 1
Luca Gotti
Raphaël Joanne
Akinobu Ono
Matthias Deger
Eelke van Koot
Enrico Busia

TENOR 2
Klemens Mölkner
Massimo Lombardi
Cyril Escoffier
Daniel Thomson
Christopher Wattam
Mirko Ludwig

BAS
Jan Kuhar
Ismael Arróniz
Valerio Giuseppe Zanolli
Felix Gygli
Kimon Barakos
Carlos Federico Sepúlveda

KOORREPETITOR
Andrea Friggi
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Concertgebouw Amsterdam
serie RFO & Friends I

OSMO VÄNSKÄ EN 
‘HET ONUITBLUSBARE’
Radio Filharmonisch Orkest

Osmo Vänskä dirigent

Lawrence Power altviool

Beethoven Ouverture Coriolan
Hillborg Altvioolconcert (opdrachtwerk 
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, 
Sveriges Radios Symfoniorkester, Sinfo-
nieorchester Basel, NTR ZaterdagMatinee, 
hr-Sinfonieorchester Frankfurt en Aspen 
Festival - Nederlandse première)
Nielsen Vierde symfonie ‘Het onuitblus-
bare’

De Finse dirigent Osmo Vänskä maakt 
zich in de ZaterdagMatinee regelmatig 
sterk voor Scandinavische componisten. 
Nu bezorgt hij het pleit voor de Deen Carl 
Nielsen en de Zweed Anders Hillborg.

Nieuw concert voor Lawrence Power
De Britse altviolist Lawrence Power 
heeft tientallen opdrachten voor zijn 
instrument mogelijk gemaakt. Samen 
met Osmo Vänskä verzorgt hij de 
Nederlandse première van het Altviool-
concert van de Zweed Anders Hillborg. 
Hillborg houdt zich met veel meer 
bezig dan alleen maar klassieke mu-
ziek. Zo ontving hij een Edison voor zijn 
samenwerking met de in Zweden zeer 
populaire popzangeres Eva Dahlgren. 
Zijn muziek is spannend, speels, afwis-
selend uitdagend en ingetogen en altijd 
boeiend.

Carl Nielsens ‘Onuitblusbare’
Carl Nielsen zag de toekomst somber in 
toen hij in 1914 aan zijn Vierde symfonie 
begon. “...het is alsof de wereld uiteen 
valt... nationale gevoelens, tot nu toe 
onderscheiden als iets verhevens en 
schoons, zijn verworden tot een geeste-
lijke syfilis, die ons uit lege oogkassen 
weerzinwekkend aangrijnst.” Zijn 
symfonie geeft hij de naam ‘Det Uud-
slukkilige’ – Het onuitblusbare. In de 
finale zijn we getuige van een van de 
meest spectaculaire momenten in het 
twintigste-eeuwse componeren: een 
titanenslag tussen twee paukenisten. In 
deze symfonie wil Nielsen laten horen 
wat hem bezielt, ondanks alle narig-
heid. Zingen tot je erbij neervalt.

 ZATERDAGMATINEE.NLJACK  LIEBECK


