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ZOMEROPERA PROGRAMMEERT CASA RICORDI VANAF 26 MEI IN DE LANDCOMMANDERIJ ALDEN 

BIESEN  

 

In 2020 was Alden Biesen Zomeropera genoodzaakt om de geplande programmatie met Madama 

Butterfly te annuleren en te verschuiven naar mei-juni 2021.  De organisatie besliste om deze grote 

operaproductie verder uit te stellen naar 2022.  

Dat wil echter niet zeggen dat Zomeropera bij de pakken blijft zitten.  Vanaf 26 mei tot 28 juni zal 

Zomeropera een aangepaste en verrassende voorstelling ‘CASA RICORDI’ aan haar trouwe publiek 

aanbieden. 

Voorzitter Willy Claes: “In het belang van het mentale welzijn van zowel de cultuurliefhebber als van 

de artiest is het hoog tijd dat er perspectief wordt geboden voor de voorzichtige heropening van de 

sector.   De openluchtbinnenkoer van de Landcommanderij waar wij het publiek zullen beperken tot 

200 personen per voorstelling biedt hiervoor een geschikte gelegenheid.  Uiteraard mits het volgen 

van de Covid voorschriften die op dat ogenblik van toepassing zullen zijn.  Maar een publiek van 200 

is een vereiste om uit de kosten te komen.” 

CASA RICORDI vertelt het verhaal van Giovanni Ricordi die zijn drukkerij/uitgeverij in 1808 opstartte, 
bij aanvang in nauwe samenwerking met de Scala van Milaan.  De uitgeverij werkte samen met tal 
van grote Italiaanse componisten, waaronder Verdi, Bellini, Rossini, Puccini enzomeer.   Zijn zonen 
zetten deze traditie voort en de uitgeverij bestaat tot op vandaag nog, is toonaangevend in de sector 
en onlosmakelijk verbonden met 2 eeuwen Italiaanse operamuziek.  

Voor Zomeropera is dit een uitstekend uitgangspunt voor een gloednieuwe productie van anderhalf 
uur zonder pauze, waarbij operamuziek de hoofdrol speelt. 

Artistiek directeur Piet Vansichen: “Giovanni Ricordi is een vat vol verhalen.  Hij was immers 
opdrachtgever, uitgever, vriend en mentor van de grote operacomponisten uit de 19e eeuw. Ter 
gelegenheid van ons operafestival verhuist hij zijn drukkerij naar de binnenplaats en heb ik de eer om 
deze rol te vertolken.” 

Naast Piet Vansichen krijgen solisten en muzikanten van eigen bodem de gelegenheid om terug op 
het podium te staan: sopranen Martine Reyners en Hanne Roos, tenor Yves Saelens en bariton Koen 
van Agtmael.    Een orkest van 23 personen wordt gedirigeerd door Enrico Delamboye en  David 
Ramael.   Bruno Van Heystraeten regisseert. 

De productie kan gerealiseerd worden dankzij de steun van de Landcommanderij Alden Biesen en het 
Taxshelter systeem voor podiumkunsten.   Daarnaast rekent Zomeropera op ticketinkomsten via het 
brede publiek. 

De online ticketverkoop via www.zomeropera.be start op 1 maart.   

Alle bovenstaande informatie is onder voorbehoud van de versoepeling van de covid-maatregelen en 

de heropstart van de cultuursector.    Indien zou blijken dat de voorstellingen niet mogen doorgaan, 

worden de gestorte ticketgelden terugbetaald. 

http://www.zomeropera.be/
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Contactpersoon voor verdere info of aanvraag foto’s:  Martine Cuyvers, zakelijk directeur,  

0475 77 02 05, mailto:martine.cuyvers@zomeropera.be 
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