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Opera van Puccini in theatervorm
Dankzij de inspanningen van de Roosendaalse Stichting Dell’Arte kunnen muziekliefhebbers in Fijnaart en
Roosendaal dit jaar genieten van een bijzondere uitvoering van Gianni Schicchi, de komische opera van Puccini.
Nederlands muziektheater Stichting Dell’ Arte brengt deze burleske opera in een bijzondere theatervorm.
De voorstelling Gianni Schicchi heeft een nieuwe proloog gekregen, met prachtige Napolitaanse liederen en
aria’s van Verdi en Puccini, plus verschillende hilarische acts. De overgang van proloog naar de opera van Puccini
is logisch en vormt één geheel. Het geheel zal in het Nederlands worden gesproken en gezongen. Het libretto is van
Fred Dannenburg. Het stuk speelt niet in 1299, maar in deze tijd, in de wereld van de maffia. Ook het onderwerp
mag eigentijds worden genoemd. Gianni Schicchi is een satire over één van de zeven hoofdzonden: hebzucht.
Regie en compositie De regisseurs zijn zanger, zangdocent én regisseur Max van Weegberg en Rob van de
Meeberg (onder meer bekend als buurman in Shouf Shouf). De kamerorkestbegeleiding is van componist,
arrangeur en uitvoerend musicus Sylvia Maessen. Zij ontving in 2006 de VSB poëzieprijs voor veelbelovende
jonge componisten. De 7 professionele musici staan onder leiding van dirigent Robbert van Steijn (onder meer
werkzaam bij de Reisopera).
Interessante cast De voorstelling wordt gespeeld door amateurs én professionals. Arthur Schildmeijer is Gianni
Schicchi en Henk Kreukniet tekent voor Buoso Donati. Angelique Wardenier speelt de rol van Lauretta. Zij zingt de
wereldberoemde aria ‘O mio Babino Caro – Och Vaderlief’. Ook Rolf van Rijsbergen uit Oud-Gastel, bekend uit veel
musicals van o.a. Joop van den Ende, heeft een markante rol. In de cast zitten verder maar liefst drie winnaars uit
het tv-programma Una Voce Particolare. Uit de regio komen Piet van der Hoeven, Herma Martens, Lia van den
Brand en Piet van Zijst.
6 keer Gianni Schicchi
Onder de bezielende leiding van Max van Weegberg en Rob van de Meeberg zullen er dit jaar 6 onvergetelijke,
hoogstaande en zeer bijzondere voorstellingen worden opgevoerd. Voorstellingen op 13, 14 en 15 april in
museum/galerie Van Lien. Op 20, 21 en 22 april in de kleine zaal van Schouwburg de Kring in Roosendaal.
Kijk voor het bestellen van toegangskaarten en meer informatie op www.stichtingdellarte.nl of bel 0167 - 536012
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