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Nederlandse Reisopera 
 
De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft in haar 
voornemensbrief van 10 juni 2020 de mogelijkheid geboden om te reageren 
op eventuele feitelijke onjuistheden in het advies van de Raad voor Cultuur 
van 4 juni jl. De reactie van Stichting Nederlandse Reisopera (hierna: 
Nederlandse Reisopera) is voorgelegd aan de raad, met het verzoek om te 
bezien of deze aanleiding geeft het advies over de aanvraag te herzien. In dit 
aanvullende advies reageert de raad op de gemelde feitelijke onjuistheden. 
Andere reacties dan feitelijke onjuistheden laat de raad buiten beschouwing. 
 
In een reactie op het advies schrijft de Nederlandse Reisopera dat hij, anders 
dan de raad schrijft, wel degelijk een toelichting geeft op de gemaakte 
programmakeuzes. Hij wijst op pagina’s in het advies waarin deze keuzes 
beknopt staan toegelicht. De raad heeft hier kennis van genomen en vindt de 
toelichtingen in aanzet interessant, maar hij vindt de toelichtingen te 
globaal. De instelling geeft aan dat het in de praktijk niet haalbaar is om alle 
solisten, regisseurs, tourdata, zalen en orkest vier jaar van tevoren geheel 
rond te hebben.  
De raad heeft daar begrip voor maar is van mening dat de instelling 
desondanks, gegeven deze beperkingen, een betere motivering kan geven 
ten aanzien van de (totstandkoming van) repertoirekeuzes, de keuze voor 
artistieke teams en de visie op casting.  
 
Daarnaast is de Nederlandse Reisopera het oneens met de opmerking van de 
raad dat niet bekend is in hoeverre de instelling Nederlands of in Nederland 
opgeleid talent wil casten. De instelling wijst erop in het plan te benoemen 
met welke partners ze samenwerkt voor de bevordering van Nederlands 
talent: de Nederlandse conservatoria, de Dutch National Opera Academy en 
de Nationale Opera Studio. Ook vindt zij de opmerking van de raad niet in 
lijn met zijn compliment over het initiatief voor de ‘Summerschool’ voor in 
Nederland opgeleid zangtalent en voor de ‘mini-opera’s’ met nieuwe 
regisseurs en uit de ‘Summerschool’ voortgekomen zangers.  
 
De raad uit in het advies zijn waardering voor de inspanningen van de 
Nederlandse Reisopera om zich in te zetten voor in Nederland opgeleid 
talent, en had juist daarom graag willen lezen in welke mate en op welke 
wijze de genoemde samenwerkingen bijdragen aan rollen voor dit talent; 
welke doelstellingen de Nederlandse Reisopera op dit vlak kortom haalbaar 
acht. 
 
De Nederlandse Reisopera gaat verder in op de vraag van de raad hoe de 
voorgenomen programmering zal bijdragen aan de verwezenlijking van de 
missie en visie van de instelling om de authenticiteit van opera in ere te 
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houden en tegelijkertijd de kunstvorm verder te ontwikkelen en te 
vernieuwen. De instelling schrijft dat die verwezenlijking mede tot 
uitdrukking komt in de keuze voor de programma’s, maar ook door de wijze 
waarop die kwalitatief hoogwaardige programma’s tot stand komen. In zijn 
aanvraag beschrijft de instelling in algemene lijnen hoe zij de klassieke 
opera een eigentijds perspectief wil geven.  
De raad vindt dit een interessante drijfveer en ziet die graag geconcretiseerd 
in de gevraagde motivering op de artistieke plannen. 
 
De Nederlandse Reisopera is het oneens met het oordeel van de raad dat de 
instelling met zijn grote producties niet per se een vernieuwende koers 
vaart, wat volgens de raad direct samenhangt met de opdracht aan de 
instelling om de brede regio aan te spreken met opera. De instelling schrijft 
dat ze met de variatie in productaanbod, artistieke teams, samenwerkingen 
en locaties wel degelijk inzet op vernieuwing, en wijst erop dat ze geen 
regionale, maar een landelijke opdracht vervult.  
 
De raad verwijst voor zijn oordeel over het criterium ‘Vernieuwing’ naar zijn 
advies. Hij erkent daarnaast dat de Nederlandse Reisopera een landelijke 
opdracht vervult. Hij heeft met zijn opmerking het spanningsveld willen 
aangeven tussen het criterium ‘Vernieuwing’ dat de minister aan BIS-
instellingen stelt, en de opdracht om een breed publiek (ook) in de regio aan 
te spreken met opera, wat soms om traditioneler keuzes vraagt. 
 
De Nederlandse Reisopera is blij met het compliment van de raad over de 
multimediaproductie ‘L’Orfeo’. De raad constateert in zijn advies met spijt 
dat de instelling de komende periode geen vervolg lijkt te geven aan deze 
grootschalige multidisciplinaire samenwerking. De Nederlandse Reisopera 
schrijft dat deze koers wel degelijk wordt gecontinueerd maar dat nog niet in 
detail bekend is op welke wijze. Als voorbeeld noemt de instelling verder de 
voorgenomen genreoverstijgende enscenering van Humperdincks ‘Hänsel 
und Gretel’ in samenwerking met de 3D-studio Tiny Giants.  
De raad wijst erop dat hij deze productie in zijn advies in dit kader ook heeft 
benoemd. Hij ziet uit naar verdere uitwerkingen van deze koers. 
 
De Nederlandse Reisopera begrijpt niet waarom de raad de 
talentontwikkelprogramma’s – de ‘Summerschool’ en de ‘mini-opera’s’ – 
nader toegelicht had willen zien. De instelling herhaalt in haar reactie de 
hierover in de aanvraag opgenomen passages.  
De raad oordeelt in zijn advies zeer positief over deze programma’s. Zoals hij 
in zijn advies schrijft, had hij er daarom graag meer over gelezen: welke 
talenten de instelling op deze manier begeleidt, hoe talent wordt 
geselecteerd, wat de genoemde programma’s inhouden, en hoe talenten 
vervolgens doorstromen naar het veld. De mogelijkheden voor talent om 
zich binnen Nederland te ontwikkelen op het gebied van opera zijn schaars. 
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De raad juicht de initiatieven van de Nederlandse Reisopera toe, en vormt 
zich daarom graag een helder beeld van de bijdrage van de instelling op dit 
terrein.  
 
Conclusie 
De Raad voor Cultuur ziet in de reactie van de Nederlandse Reisopera geen 
aanleiding zijn advies te herzien. 


