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Geachte concertbezoeker,
Het Utrechts Operakoor heet u van harte welkom bij de uitvoering van Ik ben Verdi.
“Het beste van Verdi” schreven wij op de ﬂyer en dat lijkt niet te veel gezegd. Het
programma bestaat uit prachtige koorwerken en aria’s uit verschillende opera’s van
Giuseppe Verdi, een van onze favoriete componisten. Deze muziek onderstreept de
stemmingen van (De Geest van) Verdi, die hardop mijmert over zijn voorbije leven en
zijn werk, daarin gestimuleerd door een stem, De Vrouw. De vrouw in zijn leven? De
vrouw in zijn muziek? Of beide?
Voor deze rollen vonden we twee fantastische performers: de beroemde en
veelzijdige zanger/verteller Edwin Rutten en de prachtige mezzosopraan Mylou
Mazali. Naast hen treden zes solisten op die hun sporen ruimschoots verdienden op
de verschillende operapodia. Sommigen zongen eerder al met het UOK. Wij zijn trots
dat zij aan dit, voor ons experimentele, programma meewerken. Die trots geldt ook
de samenwerking met het geweldige Utrechtsch Studenten Concert. Met dit
symfonieorkest bracht het Utrechts Operakoor eerder complete opera’s op de planken
in TivoliVredenburg. De muzikale leiding is vanmiddag in vertrouwde handen van onze
dirigent Ardjoena Soerjadi.
Het programma Ik ben Verdi is voor het Utrechts Operakoor een nieuwe vorm van
concerteren. Het is een logische volgende stap in onze wens om opera (weer)
toegankelijk te maken voor een groter publiek, onder het motto U!Opera. Dat deden
we eerder door projecties te tonen van het operaverhaal in stripvorm (I Lombardi) of
als ﬁlm (Macbeth). Cinema en opera blijken een goed duo. Ook vandaag krijgt u
beelden te zien die de dramatische muziek van Verdi visueel onderstrepen. Het EYE
Filmmuseum selecteerde hiervoor een aantal fragmenten uit ﬁlms van voor 1920,
dicht tegen de periode dat Verdi nog leefde.
Hierbij wil ik het EYE Filmmuseum hartelijk bedanken voor hun medewerking,
daarnaast Adri van Gersen voor de ﬁlmbewerking. De Utrechtse dichter/librettist
Ruben van Gogh verdient veel dank voor zijn intrigerende tekst en muziekkeuze voor
Ik ben Verdi. En last but not least dank aan Kas van der Linden, tenor in ons koor, die
het idee voor deze voorstelling aandroeg en als projectleider optrad.
Zonder de steun van de gemeente Utrecht, VSB fonds, Elise Mathilde Fonds, sponsors
en individuele donateurs was dit concert niet mogelijk geweest. Hier zijn we hen zeer
erkentelijk voor.
Tot slot: wilt u zelf ook eens opera zingen? Kom dan vrijblijvend een repetitie
bijwonen. Graag vooraf aanmelden via uokbestuur@gmail.com.
Namens het Utrechts Operakoor dank ik u voor de belangstelling en wens ik u een
mooi concert.
Hilde Bakker,
Voorzitter bestuur
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Giuseppe Verdi
Verdi werd in 1813 geboren in Le Roncole in
Italië, hij stierf in 1901 in Milaan.
Hij volgde zijn muziekopleiding bij Ferdinando
Provesi in Le Roncole. In 1831 ontmoette hij
zijn goede vriend en begunstiger Antonio
Barezzi. Na een mislukte sollicitatie bij het
Milanese conservatorium nam hij privélessen
bij dirigent Vincenzo Lavigna. In 1836, na zijn
eerste huwelijk, componeerde Verdi zijn
eerste opera die vermoedelijk is bewerkt of
verloren gegaan. Tussen 1838 en 1839
verloor hij zijn beide kinderen.
Zijn eerste volledige opera, Oberto, conte di San Bonifacio, ging in 1839 in de
Scala van Milaan in première. Amper een jaar later stierf zijn vrouw; zijn
komische opera Un giorno di Regno werd een mislukking. Verdi wilde stoppen
met het schrijven van muziek, maar Scala-impresario Merelli wist hem over
te halen Nabucodonosor, beter bekend als Nabucco (1841) te componeren.
Deze opera werd voor het eerst opgevoerd met prima donna Giuseppina
Strepponi, die later Verdi’s levensgezellin zou worden. De opera vond een
enthousiast onthaal.
Verdi werd het boegbeeld van de Italiaanse klassieke muziek, hij
componeerde een aantal succesvolle politiek geëngageerde opera’s (18421849) en werkte samen met vooraanstaande librettisten, waaronder
Francesco Maria Piave. Hij werd wereldberoemd.
Rond 1860 betrad Verdi als afgevaardigde het eerste republikeinse parlement
in Turijn en in 1874 werd hij senator in Rome. Verscheidene keren reisde hij
af naar Rusland en in Parijs ontmoette hij de librettist van zijn latere opera’s:
Arrito Boigo.
Giuseppina Strepponi stierf in 1897; vier jaar later werd het lichaam van Verdi
naast dat van zijn vrouw bijgezet in de crypte van de Casa di Riposo, het door
hem gestichtte bejaardenhuis voor kunstenaars.
Zijn oeuvre: vanaf 1828 vervaardigde de jonge Verdi kerkelijke werken en
gelegenheidscomposities. Tussen 1839 en 1893 ontstonden 26 opera’s,
waaronder Oberto, conte di San Bonifacio (1839), Nabucco (1842), I Lombardi
alla prima crociata (1843), Ernani (1844), Giovanna d’ Arco (1845),
Macbeth (1847), Luisa Miller (1849), Rigoletto (1851), Il trovatore (1853),
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La traviata (1853), Un ballo in maschera (1859), Don Carlos (1867),
Aida (1871), Otello (1887), Falstaﬀ (1893).
Verdi was de belangrijkste Italiaanse operacomponist van de 19e eeuw. Hij
liet zich inspireren door de Franse en Duitse muziek, brak als gevolg daarvan
met de conventies van de indertijd heersende belcantostijl en stelde de zang
in dienst van het drama.
IK BEN VERDI
In “Ik ben Verdi” blikt (de Geest van) Verdi terug op zijn leven en zijn muziek.
Dichter/librettist Ruben van Gogh verdiepte zich intensief in de biograﬁe van
Verdi, zijn brieven en zijn opera’s. Hij merkte dat de drama’s uit het
persoonlijk leven van de componist niet terug kwamen in zijn muziek. Verdi
verloor in korte tijd zowel zijn twee kinderen als zijn geliefde echtgenote.
“Welbeschouwd is de dood het enige wat het leven biedt. Wat biedt het
anders?”, schreef hij in een brief. In de voorstelling zegt de Geest van Verdi:
”Mijn emoties versluieren met muziek. Dat heb ik uiteindelijk altijd gedaan.
Al die emoties zijn in mijn muziek terecht gekomen. Versluierd tussen
haakjes!”
Verdi vond een nieuwe liefde, een sopraan. Hij componeerde belangrijke en
prachtige aria’s voor haar en andere sopranen. In deze voorstelling trekt
langzaam de sluier van De Vrouw in al zijn opera’s weg: “En nu zie ik je, ja, nu
zie ik je. Ik heb je in alle opera’s ten tonele gevoerd, in iedere aria weer riep
ik je naam. En dankzij die muziek zag ik je. Dankzij de muziek heb ik je altijd
weer terug gezien. En nu spelen anderen die muziek”.
Het UOK wilde eens experimenteren met een andere vorm dan een complete
opera en koos voor een zogenaamde opera pastiche. Deze voorstelling is, op
basis van een nieuw, dramatisch verhaal van Ruben van Gogh, samengesteld
uit aangrijpende koorstukken, soli, aria’s en samenzang uit het oeuvre van
Verdi. De rode draad wordt ‘getrokken’ door een verteller, de Geest van Verdi,
en een stem, De Vrouw, een sopraan, als zijn tegenspeelster.
De basis is nog steeds een concertante uitvoering van een spectaculaire
‘opera’ met veel koorzang, een keur aan solisten, een groot orkest en veel
dynamiek.
Het EYE ﬁlmmuseum levert een unieke bijdrage door haar ‘stomme’
ﬁlmarchief open te stellen voor een bijdrage aan “Ik ben Verdi”. Via projectie
op het grote scherm wordt de prachtige muziek van Verdi geïllustreerd met
dramatische ﬁlmbeelden, bijna uit zíjn tijd: voor 1920!
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Programma “Ik ben Verdi”
Ouverture
1. Un giorno di regno
2. Rigoletto
3. Nabucco
4. Rigoletto
5. Attila
6. Don Carlo
7. Don Carlo

Rolverdeling

La forza del destino
Mai non rise il più bel di
Bella ﬁglia del amore
Va pensiero
Figlia, mio padre
Vieni, le mente visita
Il sommo imperatore
Spuntato ecco il di

orkest
koor
kwartet
koor
duet sopraan + bas
koor + solisten
koor + bas
koor

La Traviata
Vedi! Le Fosche
Non punirmi, o Signor
Nel giardin del bello
Gerusalem
Miserere
Tacea la notte placida
La vergine degli angeli
Gloria all’Egitto

orkest
koor
koor + solisten
vr. koor + sopraan
koor
koor + tenor + sopraan
sopraan
mn. koor + sopraan
koor + solisten

Pauze
Ouverture
8. Il Trovatore
9. Aroldo/ Stiﬀelo
10. Don Carlo
11. I Lombardi
12. Il Trovatore
13. Il Trovatore
14. La Forza del Destino
15. Aïda

Koor
Orkest
Dirigent
Repetitor/pianist
Conceptontwikkeling en teksten
Stem/spel: (De Geest van) Verdi
Stem/sopraan: De Vrouw
Sopraan
Mezzo-sopraan
Tenor
Bariton
Bas

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Beeld
Bewerking:

: Eye Filmmuseum, www.eyeﬁlm.nl
: Adri van Gersen, Beeldlijn Postproductie,
www.beeldlijn.nl
: AVEX, www.avex.nl
: Kas van der Linden,
www.bigproductions.nl

Projectie
Idee & projectleiding

Utrechts Operakoor
Utrechtsch Studenten Concert
Ardjoena Soerjadi
Eric Noya
Ruben van Gogh
Edwin Rutten
Mylou Mazali
Hadewych Voorn
Merlijn Runia
Deniz Yilmaz
Nanco de Vries
Gilad Nezer

BIGproductions bedenkt, ontwikkelt, produceert en realiseert concepten,
audiovisuals, evenementen en communicatie. Van jazz en pop tot klassiek en
opera, van Oorlogsmuseum tot Hunebedcentrum, van Teleac tot Spelprogramma.

Bladmuziek en muziekliteratuur

KLASSIEK
POPULAIR
ANTIQUARISCH

•

Minrebroederstraat 24 3512 GT Utrecht
030 -234 36 73 www.broekmans.com

•
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Dirigent: Ardjoena Soerjadi
Ardjoena Soerjadi studeerde aan het
Rotterdams Conservatorium bij Daniel
Wayenberg en Michael Davidson en is
afgestudeerd als Piano Uitvoerend
Musicus. Daarnaast heeft hij orkestdirectie
gestudeerd
aan
het
Rotterdams
Conservatorium.
Van 1995 tot 2002 was hij assistent-dirigent
op het Belcanto Festival Dordrecht. Op de
Belcanto Summer School tijdens het
Belcanto Festival was hij coach en repetitor
van internationale zangers en zangeressen
en had hij de muzikale leiding over
verschillende concerten.
Het Utrechts Operakoor
Het Utrechts Operakoor met circa zeventig vaste leden, geeft al 38 jaar
gevarieerde belcantoconcerten van vooral Italiaanse opera’s, o.a. van Bellini
en Verdi. Het UOK maakt voor kleine concerten ook uitstapjes naar ander
repertoire, bijvoorbeeld van George Gershwin.
Het UOK wil opera toegankelijker maken voor het grote publiek.
De volledige opera’s die het UOK regelmatig met groot orkest en
professionele solisten ten gehore brengt, worden op een verrassende en
toegankelijke manier gepresenteerd met bijvoorbeeld striptekeningen of
ﬁlmfragmenten.
Het Utrechts Operakoor voelt zich verbonden met Utrecht en draagt graag
bij aan de cultuurontwikkeling in de stad en regio. Wij willen graag
samenwerken met Utrechtse organisaties en met jonge Utrechtse
cultuurmakers. Zo treden we al jaren op met het Utrechtsch Studenten
Concert en bieden we opkomende talenten de gelegenheid zich in de
schijnwerpers te laten zien en horen.
Vaste begeleider van het UOK vanaf het eerste uur is de pianovirtuoos Eric
Noya. Hij vormt een uiterst muzikaal koppel met de dirigent Ardjoena Soerjadi
die sinds september 2013 het stokje zwaait. Zie: www.utrechtsoperakoor.nl.
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In 1997 heeft Ardjoena Soerjadi als dirigent en pianist een CD opgenomen
met klavierconcerten van Bach.
Hij heeft tijdens concerttournees met pianist Wibi Soerjadi als solist,
verschillende orkesten gedirigeerd. In 2011 is zijn pianosolo CD getiteld “Con
anima” uitgebracht met pianowerken van Mendelssohn, Chopin en Debussy.
Momenteel is hij dirigent van het Capels Dagkoor, het gemengd koor
Spijkenisse en vanaf september 2013 van het Utrechts Operakoor.
Pianist/repetitor: Eric Noya
Eric Noya werd in 1957 in Amstelveen
geboren in een muzikale familie. Vader Frank
Noya was contrabassist en speelde o.a. bij de
ﬁlm van Ome Willem (met Edwin Rutten), de
Late Lien Show, Paul van Vliet en bij talloze
musicals en jazzcombo’s.
Vanaf 1974 studeerde Eric aan het Sweelinck
Conservatorium in Amsterdam bij Else KleynKrijgsman en Jan Wijn, bij wie hij in 1979
afstudeerde.
Eric Noya is al sinds 1983 de vaste begeleider
van het Utrechts Operakoor. Hij concerteert
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ook regelmatig met talloze koren in het land, zoals het Purmerends Gemengd
Koor en de Utrechtse Oratorium Vereniging. Hij begeleidt vele bekende
vocalisten. Hij is ook actief in een aantal opera-ensembles voor jubilarissen,
bedrijven e.d.: De Singalong Opera Singers o.l.v. Evelyne Overtoom, De Bel
Canto Company o.l.v. Carel Swagerman en de Dutch Vocals o.l.v. Peter Jonk.
Het Utrechtsch Studenten Concert
Het Utrechtsch Studenten Concert bestaat al sinds 1823 en is het oudste en
een van de beste studentenorkesten van Nederland. Regelmatig speelt het
in de grote concertzalen van Nederland met het Utrechtse TivoliVredenburg
als thuisbasis. Met dit orkest heeft het UOK al verschillende keren
samengewerkt. Het orkest telt ongeveer 80 leden en staat onder leiding van
dirigent Bas Pollard. Zie: www.usconcert.nl
Ruben van Gogh
(conceptontwikkeling en teksten)
Ruben van Gogh is dichter, bloemlezer en
presentator. Hij debuteerde in 1996 met de
dichtbundel De man van taal.
Hij heeft ook zijn sporen verdiend in de opera.
Voor het Yo! Opera festival schreef hij in 2005
twee libretto’s voor busopera’s, waaronder
Busvlinder. Daarna volgden drie libretti voor Yo
Opera! Zonegrens (2005), Water en Kuil(2006).
Met componist Bob Zimmerman maakte Van
foto: Merlijn Doomernik
Gogh vier producties: Kromme jongens - de
Musical (2006), de opera’s De Kus van Pontamoer (2008) en Vlammen - De
Lier van de Wereld (2010). Voor componist Paul Oomen schreef hij de
elektronische denkopera Nikola (2012). In 2015 verscheen de Werkspoor
Korenopera, een community opera met idee en tekst van Ruben van Gogh
op muziek van Bob Zimmerman. Op basis van opgetekende levensverhalen
in het kader van Ongekend Bijzonder schreef hij het libretto van enkele actes
voor Stadsopera Onderweg (2016).
Ter gelegenheid van de start van de Ronde van Frankrijk 2015 in Utrecht
schreef hij de tekst van het lied Chanson Départ, dat op 5 juli uitgevoerd werd
door een 750-koppig koor o.l.v. Ardjoena Soerjadi.
Van Gogh is lid van het Utrechts Dichtersgilde, een groep dichters rond
stadsdichter Ingmar Heytze. Zie: www.rubenvangogh.nl
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Edwin Rutten (verteller)
Edwin Rutten startte in zijn
gymnasiumtijd met klasgenoot en
vriend Rogier van Otterloo een
jazzcombo, met Rutten als vocalist en
op slagwerk. Hij trad als 17-jarige op
met het Metropole Orkest en als
vocaal solist op het North Sea Jazz
Festival.
Rutten is zeer veelzijdig. Hij speelde
zestien jaar Ome Willem op televisie,
maakte deel uit van de cast van het
Klokhuis en speelde de hoofdrol in de
musicals Annie en Dr. Dolittle. Ook in
de klassieke muziek is hij actief. Hij geeft het televisiecommentaar voor het
Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker en schrijft een column voor
Klassieke Zaken. Rutten schrijft en vertelt verhalen bij klassieke muziek met
de Nederlandse symfonieorkesten en in Duitsland, met o.a. de Berliner
Philharmoniker en in Engeland met The Hallé Orchestra in Manchester. Hij
vertolkte de Haushofmeister in de opera Ariadne auf Naxos van Richard
Strauss, en de rol van Frosch in Die Fledermaus.
Rutten is genomineerd voor de Edison Publieksprijs 2012 voor zijn verhaal
De Notenkraker, uitgevoerd door de Berliner Philharmoniker o.l.v. Sir Simon
Rattle. Hij ontving een gouden plaat uit handen van Pierre Audi voor zijn
verhaal van Der Ring des Nibelungen van Richard Wagner.
Mylou Mazali (mezzo-sopraan) (stem)
De liefde voor opera werd toevallig door
Mylou ontdekt als ﬁgurant bij de Nederlandse
Opera. Zij besloot om van studie te
veranderen en studeerde in 1995 af in
muziektheorie. Zij volgde zanglessen bij Pieter
van den Berg en Aafje Heijnis.
Als koorzangeres werkte zij bij The New Israeli
Opera (1996-1997) en de Nationale Reisopera
(1997-1999). Als soliste via het Duitse ZBF
zong zij in theaters in Baden-Baden,
Saarbrücken en Kassel (1999-2001). Mylou
brak in 1999 als soliste door in Duitsland in
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Der Bettelstudent in het Festspielhaus in Baden-Baden en Dali in het
Statstheater in Saarbrücken.
In 2006 richtte zij de stichting ‘The Dutch opera Singers’ op, waarmee zij een
nieuwe vorm van operaconcerten wilde opzetten. Met ‘The Mazali Opera
Singers’ verzorgt zij onder de naam ‘Opera per tutti’ iedere donderdagavond
operaconcerten in de Vondelkerk. Enkele hoogtepunten van Opera per Tutti:
optredens tijdens de uitreiking van de Zilveren Anjer (2008), de Worldexpo
Zaragossa (2008) en tijdens het voorprogramma van het Prinsengrachtconcert van de Avro in 2013, en het Grachtenfestival en SAIL in 2015.
In augustus 2011 behaalde Mylou de ﬁnale van het prestigieuze concours
“Oper im Berg-Festival” te Salzburg.

Solisten
Hadewych Voorn
De sopraan Hadewych Voorn studeerde zang aan
het Brabants Conservatorium bij Frans Fiselier en
volgde haar masteropleiding aan de Hogeschool
voor de Kunsten in Utrecht bij Henny J. Diemer.
Momenteel wordt zij gecoacht door Charlotte
Margiono.
Zij volgde masterclasses bij Nelly Miricioiu
(Grachtenfestival 2007), Rudolf Jansen, Jard van
Nes en Ann Murray. Op haar repertoire staan
missen, oratoria en verschillende operarollen.
Enkele daarvan: Dido in Dido and Aeneas
(Purcell), Imelda in Oberto, Conte di San Bonifacio van Verdi. Verder rollen in
Rusalka van Dvoràk, Il Tabarro van Puccini, La Sonnambula van Bellini, Rienzi
van Wagner, Elektra van R. Strauss en Die Fledermaus van Johann Strauss.
Daarnaast heeft Hadewych Voorn meerdere malen recitals gegeven met o.a.
liederen van Wagner, Wolf, Schumann, Fauré en Berlioz. Hadewych werkte
met dirigenten als Ed Spanjaard, Florian Heyerick, Stefan Veselka, David Levi
en met Jac van Steen met de Neurenberg Symfoniker.
Sinds 2009 vormt zij samen met pianist Kelvin Grout het Duo Grout&Voorn.
Samen met harpiste Sabien Canton vormt zij Duo Canton&Voorn.
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Merlijn Runia
De mezzosopraan Merlijn Runia studeerde af
aan de Dutch National Opera Academy waar ze
les kreeg van Sasja Hunnego. Op het gebied van
opera vertolkte Merlijn onder meer de rollen
van Cherubino (Le nozze di Figaro), Dorabella
(Cosí fan tutte), Orlofsky (Die Fledermaus), Dido
(Dido and Aeneas), Sandmännchen (Hänsel und
Gretel), Zinni (L’ Étoile), Philomla (Sisters).
Merlijn was te zien in het Holland Festival, als
Kathy in de wereldpremière van Arnoud
foto: Maurice Lammerts van Bueren
Noordegraafs As Big as the Sky.
In het muziektheater zong Merlijn Runia de rollen van Ot (Theater Artemis),
Kantorka (Ulrike Quade Company) en Agnes (Domestica Rotterdam). Ze zong
onder meer de altsolo’s in Bach’s Matthäus Passion, Rossini’s Petite Messe
Solennelle, Händel’s Messiah, Schubert’s Mis in As en de Krönungsmesse van
Mozart.
Merlijn is lid van het Coco Collecief en wordt gecoacht door Brian Masuda.
Deniz Yilmaz
De Turkse tenor Deniz Yilmaz volgde zijn opleiding aan de Opera Voice
Department van het Cukurova State Conservatory in Adana in Turkije. Hij
maakte zijn operadebuut in het Mersin State Opera House. In 2003-2006
studeerde hij aan de Universität der Kunsten in Berlijn bij professor KS G.
Schnaut. In het seizoen 2007-2008 was hij lid van de internationale Opera
Studio van het Zürich Opera House.
In het seizoen 2014-2015 maakt Deniz Yilmaz
zijn debuut als Samson (Samson et Dalila) en
Cavaradossi (Tosca) in het Theater Koblenz. In
het seizoen 2012-2013 vertolkte hij de rol van
Harry in La fanciulla del West en Macduﬀ in
Macbeth met het Nieuw Philharmonisch
Orkest, Radames in Verdi’s Aïda en hij
verscheen ook in het Opera Gala met de
National Reisopera.
Met groot succes zong Deniz de tenorsolo in
Missa in Die Festo van Diepenbrock in het
Concertgebouw Amsterdam met het Groot
Omroepkoor.
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Nanco de Vries
De bariton Nanco de Vries begon zijn
zangstudie als bas aan het Utrechts
Conservatorium bij Udo Reinemann en sloot
deze cum laude af. In hetzelfde jaar was hij
prijswinnaar van het Christina Deutekom
concours en werd toegelaten tot de studie voor
de Nederlandse Muziekprijs.
Hij zette zijn zangstudie voort bij Diane Forlano
en ontwikkelde zijn stem verder in het
baritonvak bij de Amerikaanse tenor James
McCray. Hij maakte als Alﬁo in Cavalleria
Rusticana zijn baritondebuut. Momenteel
wordt hij gecoacht door Gundula Hintz en James McCray.
Hij werkte met verschillende vooraanstaande dirigenten, orkesten en
regisseurs in binnen- en buitenland. Hoogtepunten in het Amsterdams
Concertgebouw zijn o.a. Christus in de Matthäus Passion van Bach, Die
Theresien Messe en Die Schöpfung (Haydn), Symfony no. 9 van Beethoven.
Ook zong Nanco de titelrollen in “outdoor- concerten” in Amsterdam van
Verdi’s Nabucco en Macbeth.
Momenteel is Nanco de Vries als freelance opera- en concertzanger
werkzaam. Hij werkte o.a. mee aan een opname van La Sonnambula door de
Vlaamse Opera, aan het War Requiem van Britten, Il Prigioniero van
Dallapicola, een productie van de Nederlandse Opera.

Gilad is sinds 2005 is hij de vaste voorzanger van de Liberaal Joodse
Gemeente in Amsterdam. Hij trad op met een joods-liturgisch programma
en was medeproducent van diverse liturgische en cross-over programma’s,
waaronder “The Jew and his jazz” in 2011.
In augustus 2011 heeft Gilad Stichting Key Note opgericht om muzikale
groepsactiviteiten en concerten op professioneel niveau te organiseren bij
een scala aan doelgroepen: psychiatrische inrichtingen, verzorgingstehuizen,
asielzoekerscentra etc. Gilad deelt graag muziek en inspiratie in zowel
workshops, bedrijfstrainingen als in persoonlijke begeleiding.

Sponsors

Gilad Nezer
Het zangtalent van de bas Gilad Nezer werd
ontdekt toen hij ongeveer 20 jaar oud was en
uiteindelijk trok de muziek hem toch sterker dan
een carrière als ingenieur. In 2002 kwam hij naar
Nederland om aan het Koninklijk Conservatorium
te studeren bij Barbara Pearson en Diane Furlano.
Sinds 2004 behoort Gilad tot de vaste kern bij het
Nederlands Kamerkoor en zingt hij regelmatig
met diverse andere ensembles zoals Silbersee,
Het Groot Omroepkoor en Huelgas. Zijn solistisch
repertoire omvat een aantal opera- en
oratoriumrollen en zeer uiteenlopend lied- en
ensemblerepertoire.
14

15

