
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 26 juni 2019 | 16.00 uur 

De Parade ’s-Hertogenbosch 

  



Programma 

 
Gioacchino Rossini (1792-1868) 

Ouverture - ll Barbiere di Siviglia 
 

In de Barbier (kapper en manusje-van-alles) van Sevilla gaat de graaf van Almaviva vermomd als 
Lindoro op zoek naar een meisje waar hij verliefd op is. Haar voogd wil echter ook met haar 

trouwen. Rosina (het object van begeerte) zorgt er voor dat zij Lindoro / Almaviva krijgt en de 
voogd blijft met lege handen achter. 

 
De beroemde ouverture (vakjargon voor openingsmuziek) heeft eigenlijk niets van doen met de 

opera. De componist, zoals gebruikelijk in hevige tijdnood, schotelde het publiek in Bologna 
destijds een eerder gecomponeerde ouverture voor die het toch niet kende.  

Desalniettemin staat deze sprankelende muziek van ‘Signor Crescendo’ sedertdien te boek als  
dé ouverture tot ‘Il Barbiere di Siviglia’ 

 
 

Gioacchino Rossini 
Una voce poco fa (Rosina) - Il Barbiere di Siviglia 

 
Als de voogd van Rosina zou hebben toegeluisterd hoe Rosina tamelijk aan het begin van de opera 

bezingt dat ze altijd haar zin krijgt, had hij kunnen weten dat hij het onderspit zou delven.  
Je hoeft alleen maar naar haar rollende rrr te luisteren… 

 
 

Giacomo Puccini (1858 – 1924) 
Coco a bocca (zoemkoor) - Madama Butterfly 

 
Cio-cio San heeft een kind van een Amerikaanse officier gekregen en wacht al 3 jaar tot hij naar 
haar terugkeert. Zij is ervan overtuigd dat hij werkelijk van haar houdt. Hij is al met een ander 

getrouwd. Als zijn schip de haven van Nagasaki nadert, wacht ze de hele nacht op hem.  
In de opera vat Puccini de hele nacht in 3 minuten samen. 

 
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) 
Ouverture - Don Giovanni 

 
Hoe laat je horen dat een edelman het op vele vrouwen voorzien heeft en die vrouwen het vaak 

ook op hem maar dat het toch verkeerd met hem afloopt? Mozart kan dat heel goed. 
 
 

Wolfgang Amadeus Mozart 
Giunse alfin il momento...Deh vieni, non tardar (Susanna) - Le nozze di Figaro 

 
Susanna wacht op haar geliefde die ze na veel listen eindelijk zal kunnen huwen. Alhoewel ze daar 

de hele opera al op heeft gewacht, is ze toch melancholiek. 
 
 

  



Giuseppe Verdi (1813 – 1901) 
Libiamo (drinklied) - La Traviata 

En daar staat plots een tenor op het podium…  
Want wie wil nou een drinklied voor verliefden in zijn eentje zingen? 

 
 

Gioacchino Rossini 
Ouverture - La Cenerentola 

 
Assepoester heet in Italië La Cenerentola. Bij Rossini is er geen stiefmoeder, 

 maar stiefvader. En was een glazen muiltje te gewaagd dus werden het twee armbandjes.  
Het is te horen dat alles goed afloopt. 

 
 

Giuseppe Verdi  
La vergine degli Angeli (monnikenkoor) – La Forza del Destino 

 
Leonora vertrekt naar een grot (zogenaamd als man - altijd een moeilijk punt in de opvoeringen) 

en vraagt samen met de monniken om bescherming van de Heilige Maagd. 

 

Giuseppe Verdi 
Va pensiero (slavenkoor) – Nabucco 

 
Lang voor “By the rivers of Babylon” heeft Verdi het slavenkoor gecomponeerd.  

En het is misschien nog wel beroemder. Daarom is het ook de afsluiter van deze middag.  
 
 

OPDAT IEDEREEN MEE KAN ZINGEN HIER DE TEKST: 
 

 

Va, pensiero, sull'ali dorate;  
va, ti posa sui clivi, sui colli, 
ove olezzano tepide e molli 
l'aure dolci del suolo natal! 

 
Del Giordano le rive saluta, 

di Sionne le torri atterrate... 
Oh mia patria sì bella e perduta! 
Oh membranza sì cara e fatal! 

 
Arpa d'or dei fatidici vati, 

perché muta dal salice pendi? 
Le memorie nel petto raccendi, 

ci favella del tempo che fu! 
 

O simile di Sòlima ai fati 
traggi un suono di crudo lamento, 

o t'ispiri il Signore un concento 
che ne infonda al patire virtù. 

 

Vlieg, gedachte, op gouden vleugels; 
strijk neer op glooiingen en heuvels, 

waar de zoete luchten van onze 
geboortegrond zacht en mild geuren!  

 
Begroet de oevers van de rivier de Jordaan 

en Sions gevallen torens... 
O mijn land, zo liefelijk en verloren! 
O herinnering zo zoet maar triest!  

 
Waarom hangt de Gouden harp 

van wijze profeten zo stil aan de wilgen? 
Koester de herinnering in onze harten, 
vertel ons over het vervlogen tijden! 

 
Herinner aan Jeruzalems lot, 
speel voor ons een treurlied, 
of laat anders 's Heren geest 

ons sterken 't lijden te doorstaan! 
 



Sinfonia Rotterdam 

Conrad van Alphen, dirigent 
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Jeannette van Schaik, sopraan 

Stefan Kennedy, tenor 
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