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Persbericht  
30 april 2021 – Voor onmiddellijke publicatie 

 

ZOMEROPERA STELT DE PREMIERE VAN CASA 
RICORDI UIT NAAR 27 AUGUSTUS 
 
CASA RICORDI vertelt het verhaal van Giovanni Ricordi die zijn muziekuitgeverij in 1808 opstartte 
en samenwerkte met tal van grote Italiaanse componisten, waaronder Verdi, Bellini, Rossini, 
Puccini enzomeer. Voor Zomeropera is dit een uitstekend uitgangspunt voor een gloednieuwe 
productie van anderhalf uur zonder pauze, waarbij operamuziek de hoofdrol speelt  De première 
was gepland op 26 mei.   
 
Voorzitter Willy Claes: “Een wijziging in het programma van de Landcommanderij Alden Biesen 
in september biedt aan Zomeropera de mogelijkheid om de opvoeringen van CASA RICORDI naar 
de periode van 27 augustus tot en met 18 september te verschuiven.  Wij maken daar dankbaar 
gebruik van want de veiligheid van publiek en medewerkers staat voorop.” 
 
Artistiek directeur Piet Vansichen: “Onze creatieve ploeg is helemaal beschikbaar tijdens de 
nieuwe periode.  Solisten Martine Reyners, Hanne Roos, Yves Saelens en Koen van Agtmael,  
dirigenten Enrico Delamboye en David Ramael, een orkest van 23 muzikanten, regisseur Bruno 
Van Heystraeten en ikzelf als Giovanni Ricordi blijven op de affiche.” 
 
Zakelijk directeur Martine Cuyvers: “Tot op heden hadden wij bijna 4.000 tickets verkocht aan 
particulieren, groepen en bedrijven. Ieder die een ticket heeft aangekocht krijgt een bericht van 
ons.  Er wordt de keuze geboden om het ticket om te boeken naar een nieuwe datum of om het 
ticketgeld terug te vragen.  Wij hopen dat de meerderheid voor de eerste optie kiest.” 
 
De productie kan gerealiseerd worden dankzij de steun van de Landcommanderij Alden Biesen 
en het Taxshelter systeem voor podiumkunsten.    
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