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Facebook-duim voor klassieke operette
INTERVIEW
TITIA KEIZER

3 Operettezangers en –zangeres-
sen vinden podium in Leek

Anderhalve maand actief op Fa-

Door Marjolein te Winkel
Groningen Anderhalve maand actief op Fa-

cebook en 43 ’vind-ik-leuk-duimpjes’. Vol-

gens Titia Keizer, sopraan en voorzitter van

Stichting Operette Nederland, is operette

ook voor de nieuwe generatie en moet het

genre met de tijd meegaan. Ze ziet met lede

ogen aanhoe steedsmeer operetteverenigin-

gen ter ziele gaan, ’door vergrijzing of finan-

ciële problemen’. En met een lichte afkeer in

haar stem: "Of ze gaan over op musicals, om

meer jongeren te trekken." Heel erg zonde,

noemt ze dat. "Met een klassiek geschoolde

stem is het moeilijk om musical te zingen.

Vooral de moderne musical, dat vereist een

heel andere techniek."

Keizer zelf leert het genre operette kennen

als ze 32 is. Ze ziet een advertentie voor de

operettevereniging in haar woonplaats Leek

en besluit auditie te doen. Zingen kan ze dan

al: vanaf haar jeugd volgt ze zanglessen. Die

eerste keer gaat zemet knikkendeknieënhet

podium op. De nervositeit verdwijnt naar-

mate de ervaring groeit. "Zingen is lef heb-

ben", zegt Keizer. "Als zanger wil je maar een

ding: optreden."

Maar het verdwijnen van de verenigingen

maakt het voor de klassiek geschoolde solis-

ten steeds moeilijker om op het podium te

staan. Wat zou het leuk zijn als een aantal

operettesolisten sámen een groot concert

zou geven. In 2010 post ze dat idee op, toen

nog, Hyves – "Maar inmiddels moet je op Fa-

cebook zitten". In eenmum van tijd reageren

belangstellenden uit het hele land. Daarom

besluit Keizer een stichting op te richten.

"Voor mensen met liefde en affiniteit voor

operette. Mensen die het genre in stand wil-

len houden."

Er komt eenwebsite, Keizer plaatst een op-

roep aan operettezangers en –zangeressen

om auditie te doen en ze strikt Sigrid van der

Lindenomde audities te leiden. "Van te voren

heb ik gezegd: willenwe echt iets op de plan-

ken brengen, dan moeten we kwaliteit in

huis hebben. Beter dan Sigrid van der Linden

voor demuzikale leiding kun je inNederland

niet krijgen", vertelt Keizer.

Van der Linden is onder meer muziekpro-

ducent voor het tv-programma Una Voce
Particolare, de klassieke voorloper van Idols
waar Keizer in 2002 aan deelneemt. Een paar

jaar later doet Keizer mee aan een van de op-

volgers van Idols: Holland’s got talent. Ze

schopt het tot de halve finale en ziet haar op-

treden als een goede promotie van de lichte

klassieke muziek. "Veel mensen weten hele-

maal niet wat operette is. Ze vinden bijvoor-

beeld de muziek van André Rieu wel heel

mooi, maar weten niet dat hij operette

speelt."

Het genre promoten en mensen laten ge-

nieten van de muziek, dat is het doel van

Stichting Operette Nederland. Keizer wil

grote operette-galaconcerten organiseren op

zes locaties in Nederland. Om de stichting

meer bekendheid te geven, wordt dit jaar

eerst een aantal kleine concertengegeven.De

aftrap is op 3 juni in Leek. "Het wordt een ro-

mantisch lenteconcert", zegt Keizer. "22 zan-

gers en zangeressen uit het hele land zingen

aria’s en duetten uit bekende operettes van

onder anderen Strauss, Lehár en Kálmán."

Een feest der herkenningnoemtKeizer het

concert.Maarwel één in eenmodern jasje. Zo

wordt tijdens het concert een heuse sopra-

nenbattle gehouden. "Zangeressen nemen

het op muzikale wijze tegen elkaar op, zoals

dat in het tv-programma The Voice of Hol-
land ook gebeurt." Het concert is ook bedoeld

voor jongeren, benadrukt Keizer. Want: "Een

muziekgenre houdt je levend door het door

te geven aan de nieuwe generatie."

ConcertConcert
Romantisch Lenteconcert zondag 3 juni
om 15.00 uur, Openlucht Podium Nien-
oord in Leek (bij slecht weer: De Pomp-
stee in Roden) Solisten en ensemble SON,
viool: Adriaan Stoet, piano: Frans van Tuijl,
muzikale leiding: Sigrid van der Linden,
regie: Herma Stroetinga Toegangsprijs €

12,50; t/m 18 jaar: € 7,50. Zie ook
www.stichtingoperettenederland.nl
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