
Tijdloze Zigeunerbaron

Valuatie ****
Marc Krone heeft met deze productie een statement willen maken. Geen modernisering, maar een tijdloze 
weergave. Wie dus naar de Meenthe was gekomen in de veronderstelling kroonluchters en kokette pofmouwtjes 
te zien in een oubollig laat 19e eeuws decor werd in deze enscenering op een ander spoor gezet. Zonder te 
vervallen in historisering of oppervlakkige lolbroekerij toonde Krone de menselijke dilemma's zonder opsmuk. 
Het minimale decor was letterlijk in een handomdraai veranderd. Veel jong talent op het toneel maakte van deze 
Zigeunerbaron een volwaardige tegenhanger van zijn opvolger: de musical. Marc Krone is er in geslaagd dankzij 
vlotte choreografie en kostuums een brug te slaan tussen toen en nu. Een prestatie van formaat! 
Dick Idema Steenwijker courant

RECENTIES Die Zigeunerbaron
Scroll down for translations
Scroll nach unten für Übersetzungen
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Eertbetoon aan
Rory Gallagher
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1In café Die Twee in Wervershoof wordt zaterdag-
avond een eerbetoon gegeven aan gitarist Rory Gal-
lagher. De tributeband Jinx!, afkomstig uit Heerhu-
gowaard en omstreken, treedt er op. Dat wordt dus
een avondje onversneden bluesrock in de traditie
van de Ierse held. Jinx! probeert recht te doen aan
het erfgoed van deze gitaargrootheid. 
Die Twee, Wervershoof, zaterdag, 21 uur

2Theatersportvereniging Papaver brengt zaterdag-
avond een volwassen dosis improvisatietoneel in het
Alkmaarse Magisch Minitheater. Niets is voorbe-
reid, de spelers laten zich leiden door het publiek en
door elkaar. Bovendien spelen twee teams met el-
kaar. Papaver uit Alkmaar neemt het op tegen L.E.F.
uit Purmerend. 
Wat onstaat op zo’n avond is een hilarisch en kwets-
baar toneelspel, met ruimte voor onbedaarlijke lach
en redenen genoeg voor het wegpinken van een
traan. 
Magisch Minitheater, Oudegracht 52, Alkmaar, zaterdag, 20 uur

3Blazers- en strijkersensemble In Stil Moderno treedt
zaterdag op in de Lutherse kerk in Hoorn. Het ge-
zelschap brengt een programma met werk van de
componist Henry Purcell. De stukken die gespeeld
worden, verraden de invloed van italiaanse compo-
nisten op zijn werk. 
Lutherse kerk, Ramen 4, Hoorn, zaterdag, 20.15 uur, G.15,-G/.5,-

4Accordeonvereniging Vita-Nova uit Alkmaar geeft
vrijdagavond een concert. Twee van de drie orkes-
ten treden op met muziek uit de Muppetshow, een
Grieks werkje, een pittige ouverture, de Vegalin Sui-
te en de moderne accordeoncompositie Midnight in
Copenhagen. Verder Israëlische volksmelodieën, een
tango van Piazzola en een werk getiteld ’Classic
meets pop’. 
Hotel de Rijper Eilanden, Zuiddijk 2a, De Rijp, vrijdag, 20 uur

53HandsClapping is de naam van het gezelschap dat
zaterdag optreedt in de Gitaarsalon in Enkhuizen.
Het driemanschap Peter Tiehuis (gitaar), Bart Fer-
mie (percussie) en Theo de Jong (bas) zorgt dat het
swingt. Het wordt een aaneenschakeling van muzi-
kale avonturen, met veel ruimte voor improvisatie. 
Gitaarsalon, Westerstraat 217, Enkhuizen, zaterdag, 20 uur, G.10,-/G.6,-

Heeft u een evenement waar we niet omheen kunnen? 
Mail naar: tip5@nhd.nl

Zijn voorstelling, een coproduc-
tie van Internationale Opera
Producties en het Muziekthea-
ter van de Oekraïense stad Cher-
kassy, wordt gespeeld op 4 fe-
bruari in het Alkmaarse theater
De Vest. Bijzonder, want sinds
het verdwijnen van de Hoofd-
stad Operette zijn professionele
operettevoorstellingen in Ne-
derland nog slechts incidenten.
,,Bij het woord ’operette’ hoor
je sommige mensen al lichtjes
kreunen’’, zet Krone. ,,Ze den-
ken dat operette een zaak is van
amateurs en ouden van dagen,
maar in Duitsland zie je dat het
genre nu zonder meer wordt
opgeëist door de jeugd.’’ 

,,Operette is daar weer jong
en hot, zoals vroeger. Ook ’Der
Zigeunerbaron’ leent zich voor
zinnenprikkelend muziekthea-
ter. Die opleving zou ik ook in
Nederland willen bereiken.
Operette is wel degelijk levens-
vatbaar, musical is naar mijn ge-
voel over zijn top. Kijk je naar
het aanbod, dan zie je zo veel
herhalingen. Hoeveel keer ’Op
zoek naar Mary Poppins’ kun-
nen we nog aan?’’

,,De musical heeft de afgelo-
pen vijfentwintig jaar een groot
en jong publiek opgebouwd,
maar intussen is de tijd rijp
voor een kentering, een terug-
keer naar de bron: actueel thea-
ter. Het genre gaat tenslotte
over mensen van vlees en bloed.
Over hun vreugde en verdriet.
Dat zie je ook in ’Der Zigeuner-
baron,’ daarbij heeft Strauss die
muziek zo ontzettend goed ge-
componeerd.’’ 

,,Je moet wel durven ingrij-

pen, want er zit voor het pu-
bliek van nu veel ’franje’ aan
het verhaal, die je nu zonder
problemen kunt weglaten. On-
ze voorstelling heeft daarom
een enorm tempo en duurt, ex-
clusief de pauze een kleine twee
uur. Daar zit dan ook een groep
Oekraïense dansers in, zo mooi,
zo krachtig.’’

’Der Zigeunerbaron’ is een
kanjer in het genre, qua klasse
een opera onder de operettes.
Het verhaal gaat over graaf Ba-
rinkay die op basis van een oud
document zijn oude Hongaarse
familiebezit probeert terug te
krijgen. Koor en orkest uit de
Oekraïne zijn aangevuld met
solisten die hun sporen in heel

Europa hebben verdiend. Daar-
naast meldt Krone trots dat er
ook een groepje van zijn stu-
denten meespeelt van het Til-
burgse conservatorium, waar ze
de operetteopleiding volgen. 

Bert Simhoffor speelt de var-
kensfokker Zsupan. Sinds het
verscheiden van de Hoofdstad
Operette speelde hij menig mu-
sicalrol en binnenkort staat hij
in ’Mary Poppins’, maar nu is
hij weer even thuis. Krone:
,,Bert speelde zoveel, maar toch
zei hij tijdens de repetities: ’Wat
is dit anders, zo heb ik nooit
eerder gespeeld. Ik begrijp nu
veel beter waar dit verhaal over
gaat. We trekken de operette
naar een heel ander niveau’.’’ 

Krone vindt dat wat er in zo’n
stuk gebeurt, valt te vergelijken
met een eigentijdse ’rap’. ,,Ook
hier worden dingen uit het le-
ven, uit de samenleving be-
noemd. Vanuit die gedachte
moet je een brug slaan. Zo zit er
in dit verhaal een ambtenaar die
zich ontpopt als een soort bewa-
ker van de goede zeden. Een
soort minister Rouvoet.’’ 

,,Destijds had deze operette
zelfs een politieke lading:
Strauss nam het duidelijk op
voor de Hongaarse zigeuners.
Een operette met een multicul-
turele instelling. Dat hoor je te-
rug in de muziek. De belang-
rijkste figuur is dan ook die
graaf Barinkay die laat zien dat

hij staat voor zijn liefde. Hij
trouwt niet logischerwijs met
de dochter van de varkensfok-
ker, maar met een meisje dat is
opgegroeid tussen de zigeuners
op zijn landgoed. Hij herkent
in haar ook een iemand wil
staan voor wie ze is. Barinkay
leert ons: ’Volg je hart en je
overtuiging’. Jonge mensen her-
kennen dat. Situaties waar je
kunt laten zien dat je met zo’n
persoonlijke keuze iets kunt
veranderen.’’

,,Je kunt bezwaren hebben te-
gen André Rieu en hem vergui-
zen. Toch zorgde hij er met die
enorme shows al die jaren voor
dat die prachtige operettemelo-
dieën voor ons bewaard zijn ge-

bleven, als een soort collectief
bezit. Fantastisch toch als je
zo’n stadion vol mensen in Mel-
bourne ziet genieten van Jo-
hann Strauss?’’

’Der Zigeunerbaron’. Te zien: Haarlem,
Stadsschouwburg; Velsen, Stadsschouw-
burg, 28 januari; Alkmaar, De Vest, 4 fe-
bruari (gratis inleiding, 19.30 uur). Info:
www.operaproducties.nl

De operette maakt zich op voor een glorieuze comeback

’Zigeunerbaron weer jong en hot’
Door Hans Visser
ALKM AAR - Wacht de operet-
te een glorieuze comeback?
Wat regisseur Marc Krone
betreft wel. Het genre lijkt
te zijn verdrongen door de
musical. Talloze amateur-
verenigingen hebben ba-
kens dan ook in die rich-
ting verzet. Toch wil Krone
met zijn nieuwe regie van
de oude ’Der Zigeunerba-
ron’ het tij doen keren. 

’Der Zigeunerbaron’ anno 2010: ’Volg je hart en je overtuiging, jonge mensen herkennen dat’. FOTO EUJENIY KULYK
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en mijn spieren trainen. Daar
had ik misschien anders niet
zo goed op gelet.’

De passie voor de piano heeft
het jonge jazztalent van zijn
opa. Die stierf toen Wybenga
nog een klein kind was, maar
op diens piano leerde hij zijn
eerste akkoorden. ,,Hij was
klassiek pianist. Ik heb veel
over hem gehoord, zijn nage-
lafdrukken staan nog op de
toetsen. Op mijn vijfde begon
ik erop te pielen en op mijn ze-
vende ging ik op les. Bij Mar-
tijn Bos in Alkmaar, die me
meteen op jazz liet improvise-
ren, merkte ik hoe leuk mu-
ziek kan zijn.’’

Spelen uit het hart, daar gaat
jazz volgens Wybenga om.
,,Improviseren staat bovenaan.
Dat doe je vanuit je hart en
daardoor kun je echt jezelf erin
stoppen. Popmuziek is meer
recht-toe-recht-aan en gemaakt

Twintig minuten kan hij maxi-
maal spelen zonder er al te veel
last van te hebben. Als de fysio-
therapeut zegt dat hij niet te
veel moet spelen, probeert hij
zich daar aan te houden. ’s
Nachts in bed droomt hij af en
toe dat hij achter de piano zit.

,,Ik zit in de talentenklas van
het conservatorium in Amster-
dam. Het is best frustrerend
om klasgenoten die wel veel
kunnen oefenen vooruit te zien
schieten. Door stukken te
schrijven, blijf ik zoveel moge-
lijk met muziek bezig. Ik ben
bang dat het blijvend is en
moet nadenken of ik ermee
doorga. Misschien ga ik com-
positie studeren.’’

Toch kleeft er voor Wybenga
ook een voordeel aan zijn bles-
sure. ,,Omdat ik jong ben, leer
ik snel. Nu moet ik goed op
mijn houding achter de piano
letten, met rechte rug spelen

voor een breed publiek. Als ik
leeftijdgenoten muziek van
mijn band Café Delbar laat ho-
ren, zeggen ze vaak dat ze niet
wisten dat jazz zo gaaf is. We
stoppen er funk in, strakke
drums en spelen met mineu-
rakkoorden om het melancho-
lisch te laten klinken. Maar je
moet jongeren wel aansporen
om er naar te luisteren. Ze ont-
dekken het zelf niet jammer
genoeg.’’

,,In de eerste plaats speel ik
voor mezelf. Ik heb het nodig.
Ik uit mijn gevoel en wil dat
aan mensen laten horen. Als
pianist ben ik solist. Dat past
best bij mijn karakter. Ik heb
veel woorden en ben geen ver-
legen jongetje en sta makkelijk
op het podium. Ik vind het ook
leuk om te vertellen waar de
muziek over gaat.’’

Ondanks zijn voorkeur voor
jazz mengt Wybenga in zijn ei-

gen composities jazz met pop
en klassiek. Gebruikt het melo-
dieuze van klassiek, de op-
bouw van pop en het improvi-
seren uit de jazz. ,,Wat daar
dan uit komt, is afhankelijk
van de stemming. Als je per se
een bepaalde swing, een ballad
of een snel stuk in gedachten
hebt, lukt dat niet. Je gaat af
op wat je te pakken krijgt en
hebt daar geen controle op.’’
M A R I U S  R U I T E R

Tijn 
Wybenga

Tijn Wybenga. FOTO MARCEL ROB

Naam: Tijn Wybenga.
Geboren: 19 februari 1993 in Sneek.
Woonplaats: Hoorn.
Genre: Jazz.

,,Ik speelde op een talentenjacht tijdens Jazz and Sail in Bergen. Er waren ook veel rock en
popbandjes. Toen de hele straat vol stond terwijl ik op het podium zat, dacht ik: ik ga ze eens laten
zien wat ik kan en voelde me machtig. Ik won ook nog.’’

Mooiste moment

Op weg naar de top

Met twee overbelaste polsen
probeert de 16-jarige Hoor-
naar Tijn Wybenga zijn
droom waar te maken. Pro-
fessioneel jazzpianist wor-
den. Een jaar geleden gooide
de kwaal roet in het eten.

PA S P O O R T

Noord-Holland was ooit de
provincie met de meeste
operetteverenigingen van
heel Nederland. Daarvan
rest boven het Noordzeeka-
naal nog slechts een tiental.
De andere zijn ofwel opge-
heven of zijn overgescha-
keld op musical. 

Liefhebbers zijn er nog ge-
noeg. Joke Vijn voorzitster
van de Hoornse Operette
Vereniging, die met 45 leden
nog altijd bloeit, vertelt dan
ook dat er de laatste tijd
nieuwe leden komen uit na-
burige dorpen, waar geen
operette meer is. ,,De jeugd
kiest eerder voor opera en
vooral musical. Wij hebben
dit jaar in maart nog vier
voorstellingen van ’Die lus-
tige Witwe’, maar volgend
jaar brengen we er nog drie.
De schouwburg in Hoorn
heeft nu zo’n 900 stoelen,
terwijl we in de oude
schouwburg nog 700 had-
den. Dan blijkt het toch las-
tig te zijn om die grotere
zaal vol te krijgen. Het zou
mooi zijn als de professione-
le gezelschappen kunnen
zorgen voor een impuls. Het
genre is te mooi om uit te
sterven.’’ Behalve ’Der Zi-
geunerbaron’ uit de Oekra-
ine staat de Roemeense Na-
tionale Opera uit Timisoara
in de Helderse schouwburg
De Kampje met een traditio-
nele versie van ’Die lustige
Witwe’. 

De ’Witwe’
komt terug 

The Ex brengt ’7 inch’ single uit
W O RM E R - The Ex brengt voor
het eerst sinds lange tijd weer
een 7 inch-single uit. 

Het nummer ’Maybe I was the
pilot’ staat op de ene kant, ’Our
leaky home’ op de andere. Het is
de eerste plaat die de Zaanse
band uitbrengt met de nieuwe
zanger, Arnold de Boer, die vorig
jaar de plaats innam van GW
Sok. 

’Maybe I was the pilot’ is de
eerste 7 inch die Ex Records uit-
brengt in twintig jaar. De laatste
was de ’6’-serie, die in 1990 werd
uitgebracht. Die hoopt de band
dit jaar op cd uit te brengen. 

Bovendien was het een tijd ge-

leden dat The Ex muziek uit-
bracht als band alleen. De afgelo-
pen tijd werd veel gewerkt met
de Ethiopische saxofonist Getat-
chev, met wie ook cd’s werden ge-
maakt.

De titel ’Our Leaky Homes’
komt uit het boek ’Heat (How to
stop the planet from burning)’
van de Engelse journalist George
Monbiot. Het belangrijkste riffje
in het nummer ’Maybe I was the
Pilot’ is geleend van een liedje
van de Ugandese harpspeler Iga-
nitiyo Ekacholi. 

The Ex treedt zaterdagavond
op tijdens het openingsweekein-
de van De Groote Weiver, op de

nieuwe locatie in Wormerveer.
De oorspronkelijke Groote Wei-
ver was de voormalige gasfabriek
aan het Weiver in Krommenie. In
1984 werd het gebouw gekraakt.
Het werd een cultureel centrum
dat de bakermat vormde voor
Zaanse bands als De Kift en The
Ex, die overigens beide nog vol-
op actief zijn. Vrijdag en zater-
dag spelen in De Groote Weiver
negen bands die zich verbonden
voelen met het centrum, waar ac-
tiviteiten uit het verleden terug-
keren, naast de muziek ook de
kringloopwinkel, de buurtmaal-
tijd en de bierproeverij.

De single komt 7 februari uit.

Provinciale voorronde
Kunstbende in Zaandam
Z AAN DA M - De Noord-Holland-
se voorronde van Kunstbende
2010 wordt gehouden in het
Zaantheater en poppodium De
Kade, beide in Zaandam. Op 20
februari zullen beide gebouwen
uit hun voegen barsten van de
jeugdige creativiteit. 

Kunstbende, een evenement
dat ieder jaar wordt gehouden, is
de plek waar jong talent kan la-
ten zien wat het kan. Op alle cul-
tureel gebied, de categorieën zijn
muziek, film & animatie, dans,
theater & performance, expo,
fashion en DJ. 

Al twintig jaar haalt de Kunst-
bende talent naar boven. Er zijn
voorrondes die per provincie
worden gehouden. Vervolgens is

er een landelijke finale die dit
jaar wordt gehouden in de Wes-
tergasfabriek in Amsterdam. Die
vindt plaats op 17 april.

De provinciale voorronde in
Noord-Holland wordt georgani-
seerd door De Kunst in Alkmaar.
Inschrijven voor de provinciale
voorronde kan via de website:
http://www.kunstbendenoord-
holland.nl. Iedereen tussen de 13
en 19 jaar kan zich opgeven via de
Kunstbende-website voor één
van de volgende categorieën.

Er zijn ook prijzen te verdie-
nen, bijvoorbeeld een master-
class op een bepaald gebied, of
optredens tijdens festivals, zoals
Dance4Life of Mystery Land.

Toegang 5 euro.

In sudoku-kringen wordt haar
naam met respect uitgesproken:
in 2005 was Delia Keetman de al-
lereerste Nederlandse sudoku-
kampioen. Sindsdien is er veel
veranderd. ,,Toen was sudoku
nog maar net populair aan het
worden. Nu liggen de sudoku-
boekjes in elke supermarkt. De
concurrentie is veel groter ge-
worden.’’

Keetman is al haar leven lang
een verwoed denksporter. Als
kind dook ze in puzzelboekjes,
later damde ze op topniveau en
tegenwoordig houdt ze zich be-
zig met allerlei soorten logische
puzzels. Waaronder sudoku, de
bekende Japanse puzzel met de
negen cijfers. 

,,’Wat vind je eraan?’, vragen
mensen me vaak. Voor mij is het
de uitdaging: al die lege hokjes,
zie ’t maar op te lossen’’, zegt de
Heerhugowaardse. ,,En iedereen
heeft dezelfde kansen. Elk land
kent de cijfers 1 tot en met 9. En
je hoeft geen enkele voorkennis
te hebben.’’ Ze kan ook echt ge-
nieten van een mooi opgezette
sudoku. ,,Een simpele sudoku

kan met een druk op de compu-
ter worden gemaakt. Maar een
echte mooie is met veel tijd en
liefde gemaakt. Zo dat je opeens
ziet: dáár moet ik beginnen en
dan kan ik hem achter elkaar op-
lossen en invullen.’’

Keetman eindigt steevast in de
top-drie van het Nederlands
kampioenschap en deed al vier
keer mee aan het wereldkam-
pioenschap. ,,De sudoku-scene
bestaat vooral uit bèta’s, jonge
mensen, zoals studenten en
IT’ers. Internationaal zijn de
Oostbloklanden en de Verenigde
Staten heel sterk. Japanners zijn
goed, maar zijn nog nooit we-
reldkampioen geworden.’’

Snelheid, daar draait het om:
wie maakt de meeste foutloze su-

doku’s in een uur? ,,Eigenlijk
ben ik al oud met mijn 35 jaar.
Maar ik heb wel veel routine: ik
zie snel hoe een puzzel is opge-
zet en waar je moet beginnen.
Toch kan het veel sneller: oud-
wereldkampioen Thomas Sny-
der schrijft met twee handen te-
gelijk als hij een sudoku invult.
Echt bizar!’’

Zonder uithoudingsvermo-
gen kom je er ook niet. ,,Het is
een slijtageslag. Op een wereld-
kampioenschap zit je drie dagen
lang sudoku’s maken. Voor mij-
zelf geldt: hoe langer ik puzzel,
hoe beter ik er in kom. Maar an-
deren zie je helemaal instorten.’’ 

Oefenen doet ze niet. ,,Deze
week maak ik even wat extra su-
doku’s. Dan zit ik er lekker in.’’

Sudoku-topper Delia Keetman:
’Kampioenschap is slijtageslag’
door Willemien Schenkeveld
H E E R H U GOWAAR D - Gewone
sudoku’s uit de krant vervelen
haar, moeilijke sudoku’s lost ze
in tien minuten op en pas echt
leuk vindt ze sudoku’s met vijf-
entwintig bij vijfentwintig vak-
jes. Delia Keetman uit Heerhu-
gowaard doet zaterdag voor de
vijfde keer mee aan het Neder-
lands kampioenschap sudoku.

Delia Keetman. JJFOTO/DICK BREDDELS

Het is een grote internationale
expositie met als thema globali-
sering. Internet, media, massa-
consumptie, culturele versmel-
ting en klimaatverandering: het
komt allemaal aan bod in het

werk van de 66 kunstenaars die
meedoen. De meesten komen uit
Nederland, verder komen ze van
over de hele wereld. Het is alle-
maal modern werk dat ze ma-
ken: installaties, videokunst, van
glas- en digitale kunst, schilder-
kunst tot fotografie. T/m zondag
31 januari. Vrijdag 19-22 uur, za-
terdag 11-18 uur. Vervolgens di.
tot en met zo. 11 tot 17 uur.

’Urban village’ Grote Kerk
ALKM AAR - ’Urban village’ heet
de expositie die vrijdag in de
Grote Kerk in Alkmaar van start
gaat. 

O O S T H U I ZE N - Café Seevanck in
Oosthuizen krijgt vandaag de
Gouden Tapknop. Het café is uit-
verkoren als beste horecazaak
van Noord-Holland over 2009.
Dit is een wedstrijd van Heine-
ken.

De Gouden Tapknop wordt
vanmiddag uitgereikt door ac-
teur en zanger Peter Paul Muller.
Hij is als volkszanger Martin
Moreiro bekend van de tv-serie
Gooische Vrouwen. Café See-
vanck is uitgekozen uit honder-
den horecazaken in Noord-Hol-
land. De landelijke finale is op 8
februari in de Heineken Expe-
rience te Amsterdam. Daar strij-
den 27 horecaondernemers om
de titel Gouden Fust 2009.

Café Seevanck
uit Oosthuizen
de beste kroeg







ENGLISH TRANSLATIONS

NRC-Handelsblad **** 

Operetta as it was intended to be.

These are retro times, also in the realm of the operetta. That is why the production of Der Zigeunerbaron 
(The Gypsy Baron), which will tour the Netherlands the coming weeks, returns to the roots of the genre. And 
that does not imply the inane stupidity under which operetta has suffered unbearably for decennia, but the 
mix of cabaret comedy and villainous social criticism.

In the program notes of 'Der Zigeunerbaron' we finds a tractate by director Marc Krone on the topicality of 
this operetta, in which he states that it does not merely consists of an 'all well that ends well' story, but that it 
deals with utterly contemporary affairs: the multicultural society, matters of rank and class, the hunt for status 
and riches, fixed values and standards, the battle between nouveau riche and the have-nots, war started 
light-heartedly and scarce real love.

Krone has the ability to present this Zigeunerbaron with the double handle on direction that contemporary 
opera needs. This leads to a parodical view on the hypocrisy of authorities, while the operetta itself is being 
presented as an ironical and sometimes wry metaphor. To say nothing of the allusions to other theatrical 
styles: the gypsies are reminiscent of the poverty musical Les Miserables, love has the aspect of the 
balcony-scene in Shakespeare's Romeo and Juliet.

Multi cultural and international as well is the adequate instrumental and vocal cast: Choir and orchestra are 
from the Ukraine, soloists from Germany, Austria, and The Netherlands. (...)

Composers- startpagina ****

Dream team makes operetta as it should to be.

Artistic duo Peter Cox (Music Director) and Marc Krone (Director) of the International Opera Productions' Der 
Zigeunerbaron, presented last week a convincing and authentic production.
This Zigeunerbaron is strong and successful indeed. Sweeping, and full of nuance in both music and acting. 
Great drama, intimate moments and seeming light heartedness thanks to the excellent, for operetta 
exceptional, stage direction.

All this thanks to this duo and the cast, and musical ensemble (an eastern European orchestra with a 
western sound) ballet and soloists: Barinkay / Schargerl, Czipra / Schneider and Saffi / Rammeloo). We see 
great acting even in the tiniest ensemble-role in the farthest corner.
Recommended!

Alkmaarder Courant 

Refreshing version of The Gypsy Baron!
 
International Opera Productions recently presented a new version of The Gypsy Baron. 
Director Marc Krone has tried in this version to take new directions. He wants the operetta to bloom again. 
He has done this, for example, by working with younger players and makers, and with new, energetic and 
vibrant ideas. And he feels the importance to make the relationships between the characters and situations 
real and to recognizable, with things such as xenophobia, war and demands for a change.

Andreas Schagerl pulls in the role of Barinkay naturally attention. He has a personality that really stands, 
moreover his voice leaves you in awe. He has in Khoroswi Christina, who played the role van Saffi, a good 



partner. From the moment she comes on there is chemistry between her and Schagerl. Thus the relationship  
between the two is very real.
Bert Simhoffer is, in my opinion, perfectly cast in the role of Kálmám Zsupán. He has a strong voice, which 
suits a man like Zsupán, who himself is also very strong and self-important. And Simhoffer has a great comic 
timing, which again gives him something fresh. You'll see him really frustrated with the fact that he has little 
or no influence on the decisions and actions of his daughter, Arsena, played by Svea Johnson as a 
wonderful strong, opinionated woman. She will not marry Barinkay, but she wants Ottokar and will make very 
sure that that will happen. That she is more interested in Ottokar is not odd. Certainly not with this new, fresh 
version of this role. Ottokar, as director Marc Krone makes him is smart, and cool. He has everything to 
convince Arsena that she must choose him. The director gives in this version the two roles strong 
personalities, which helps them both to their advantage. Rik van der Rijt playes a moving and opinionated 
Ottokar. He knows what he wants and lets himself not thwarted, not even by his parents. The way he reacts 
to them is very recognizable for people with children, at least for me. Besides this he has a great voice. 
Great to watch and listen.

The parents of Ottokar, Conte Canero (Stan Lambregts) and Mirabella (Daniella Buijck), are a beautiful 
couple together. Mirabella is clearly happier with the reunification than Canero. Stan Lambregts has a nice 
way to make that clear. When he does not sing, his facial expressions and body language speak volumes, 
that's acting! A strong personality, like Dieter Goffing moreover in the role of Graf Homonay. When on stage, 
he is really there. A more subtle role was for Rita Lucia Schneider, in the part of Czipra, the gypsy. By subtle 
I don't mean one doesn't notice that she is there. On the contrary but not always on the foreground.  She is 
always very present in the background, which makes it a very nice rendition of the role.

In short, a wonderful experience to see this performance. Marc Krone has proven a great director, with a 
refreshing version of the story. There is clearly given great thoughts to the story. There was definitely room 
for humor in this piece, but at the right moment and without prejudice to the story and message.

Great ideas, a good story, combined with great music!

DEUTSCHE ÜBERZETZUNGEN

NRC-Handelsblad **** 

Es herrschen Retro-Zeiten, auch im Bereich der Operette. Deshalb kehrt die Produktion  Der Zigeunerbaron  
(The Gipsy Baron), die in den kommenden Wochen durch die Niederlande touren wird, zu den Wurzeln des 
Genres zurück. Und diese Wurzeln sind nicht die unterträgliche alberne Dummheit, unter der die Operette 
seit Jahrzehnten gelitten hat, sondern die Mischung aus Kabarett-Comedy und Wiener bzw. wienerischer 
Gesellschaftskritik. 

Im Programmheft des  Zigeunerbarons  finden wir ein von Regisseur Marc Krone geschriebenes Traktat auf 
die Aktualität dieser Operette, in dem er festhält, dass es sich dabei nicht blofl um eine ‘Ende gut - Alles gut’ 
Geschichte handelt, sondern um Zeitgeschichte sowie um eine multikulturelle Gesellschaft, Fragen des 
Rangs und der Klasse, die Jagd nach Status und Reichtum, feste Werte und Normen, die Schlacht zwischen 
Neureichen und Besitzlosen, leichtfertig begonnenem Krieg und schlussendlich kaum wirkliche Liebe. 
Krone hat die Fähigkeit, diesen  Zigeunerbaron  in jenem Licht zu präsentieren, das zeitgenössische Oper 
braucht.

Dies fährt zu einem parodistischem Blick auf die Heuchelei der Behörden, während die Operette selbst als 
eine ironische und manchmal schiefe Metapher präsentiert wird. Ganz zu schweigen von Anspielungen auf 
andere Theater-Sparten: Die Zigeuner erinnern an die Armut der ‘Les Misèrables’, die Liebe verweist mit 
einer Balkonszene auf Shakespeares  Romeo und Julia . 
Multikulturell und international auch die angemessene instrumentale und vokale Besetzung: Chor und 
Orchester aus der Ukraine, Solisten aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden.



Composers- startpagina **** 
Künstler-Duo Peter Cox (Musicdirector) und Marc Krone (Regisseur) von der Internationalen Opern-
Produktion Zigeunerbaron¸ berzeugten vorige Woche mit einer authentischen Produktion.
Dieser Zigeunerbaron ist in der Tat stark und erfolgreich. Weitreichend nuanciert sowohl die Musik als auch 
das Schauspiel. Grofles Drama, intime Momente und scheinbare Unbeschwertheit Dank der 
hervorragenden, für Operette auflergewöhnlichen Regie.
Zu verdanken ist dies dem Leading Team und der Besetzung des musikalischen Ensembles (ein 
osteuropäisches Orchester mit einem westlichen Ton), des Balletts und der Solisten: Barinkay/Schagerl, 
Czipra/Schneider und Saffi/Rammeloo).  Wir sehen detailliertes und wunderbares Schauspiel selbst in der 
kleinsten Ensemble-Rolle in der hintersten Ecke. Recommended!!  Heißer Tipp!


