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Aan de vooravond van alweer de vijftiende editie van Operadagen 
Rotterdam in 2020, zijn we trots op ons festival.

Onlangs werd Operadagen door het gezaghebbende blad Opernwelt 
genomineerd als beste operahuis van 2019 en sleepte onze coproductie 
Harriet op tournee over de wereld de prestigieuze Ivors Composers Award 
in de wacht. Afgelopen zomer brak ons jonge Rotterdamse huisgezelschap 
Club Gewalt door op de Biënnale van Venetië en in Berlijn. Grote 
internationale netwerken als Music Theatre Now en Opera Europa zien ons 
als centrale organisator voor hun toekomstige conferenties. En dat terwijl 
we net waren bekomen van een doorbraak (8000 extra bezoekers) met 
ons stadsproject Orfeo & Majnun met en voor nieuwe doelgroepen en het 
drukbezochte Vaarwel Dijkzigt in samenwerking met Erasmus MC.

Operadagen wortelt zich steeds dieper in de stad en zet vernieuwend 
muziektheater op de internationale kaart. Dat is geweldig voor al onze 
kunstenaars, voor al ons (trouwe en nieuwe) publiek en voor ons festival. 
Het betekent dat Operadagen volwassen is geworden en een niet weg te 
denken plek in het Nederlandse podiumkunstenbestel heeft verworven. 
Wij doen daarom vol overtuiging deze aanvraag voor ondersteuning in de 
periode 2021-2024 door Fonds Podiumkunsten.

In dit plan nemen we u graag mee in onze visie en ambities voor 2021 
- 2024 en laten we zien hoe we met een klein maar ervaren team veel 
impact veroorzaken. We kunnen dat echter niet zonder de hulp van de 
Rijksoverheid. De gevraagde ondersteuning van Fonds Podiumkunsten 
is hard nodig om het festival artistiek hoogstaand en vernieuwend, 
internationaal toonaangevend en breed toegankelijk voor publiek te 
houden. 

Met het ingaan van de nieuwe beleidsperiode is Operadagen toe aan 
een nieuwe naam. Een naam die recht doet aan onze ambitie bruggen 
te slaan tussen dichtbij en ver weg, tussen het grote en het kleine, het 
internationale en het lokale: Internationale Operadagen Rotterdam.

VOORWOORD

Guy Coolen 
Artistiek leider

Hans Blik 
Zakelijk leider
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Missie
Open Up (to) Opera 
Internationale Operadagen Rotterdam breekt de 
kunstvorm opera open, gelooft in de krachtige 
relevantie daarvan voor een groot en divers 
publiek en wil het meest grensverleggende 
opera- en muziektheaterfestival ter wereld zijn.

Visie
Tijdens Internationale Operadagen Rotterdam 
brengen we makers en publiek uit binnen- en 
buitenland samen. Elk voorjaar creëren we met 
hen een festival op gevestigde podia én vele 
onvermoede locaties. De menselijke stem staat 
centraal en daarmee raken we de bezoeker 
recht in het hart. We vernieuwen opera en 
muziektheater, vanuit én voorbij tradities.

Dat doen wij vanuit de volgende drie pijlers:

  NIEUWSGIERIG  

We gaan op avontuur met makers en publiek - 
met nieuwe operavormen en verhalen die nooit 
eerder verteld zijn. Vanuit binnen- en buitenland. 
We staan open voor alle achtergronden en 
stimuleren debat en reflectie. We durven risico’s 
te nemen, crosslinks te leggen en buiten de 
gebaande paden te treden.

  BETROKKEN  

We zetten onze deuren open - voor (inter)nationale 
makers met een onderzoekende geest die hun 
urgente verhaal willen delen. Voor publiek dat 
zijn hart wil openen voor opera. We inspireren en 
worden geïnspireerd. We faciliteren ontmoetingen 
tussen bezoekers, artiesten en programmeurs.

  GRENZELOOS  

We opereren nationaal en internationaal 
- twee benaderingen die elkaar versterken. 
Rotterdam gebruiken we als inspiratiebron: 
onze stad met zijn eigen karakter, waar meer 
dan 170 nationaliteiten samenkomen en elkaar 
versterken. We zijn ondogmatisch, vooruitstrevend 
en brengen disciplines samen. We schuwen 
geen enkele invalshoek, van experimenteel tot 
breed toegankelijk.

Kernactiviteiten
Kernactiviteit van Internationale Operadagen 
Rotterdam is het organiseren en programmeren 
van een jaarlijks tiendaags operafestival in 
de maand mei, op diverse plekken in de stad 
Rotterdam. Per editie zijn er gemiddeld 45 
kwalitatief hoogstaande, grensverleggende 
producties uit binnen- en buitenland, samen 
meer dan 100 voorstellingen en een uitgebreid 
contextprogramma. 

Operadagen programmeert niet alleen, het 
is ook een (co)producerend festival. Wij 
produceren zelf stadsprojecten, themadagen, 
projecten met onze vaste Rotterdamse 
hoofdpartners en internationale projecten 
waarvan wij initiatiefnemer of aanvoerder 
zijn.  We coproduceren voorstellingen van 
gelieerde artiesten of jonge talenten samen met 
partners als Productiehuis Theater Rotterdam 
en Muziektheater Transparant. Operadagen 
biedt hierbij niet alleen het podium, maar is ook 
artistiek medeverantwoordelijk.

Een festivaleditie van Operadagen bevat: 

State-of-the-art opera- en 
muziektheaterproducties 
Veelal nationale en wereldpremières die 
getuigen van vakmanschap, zeggingskracht en 
oorspronkelijkheid. (Inter)nationale topartiesten 
en lokaal talent krijgen een podium. We begeleiden 
en promoten nieuwe makers en faciliteren 
samenwerking tussen professionals en amateurs.

Stadsprojecten
Door Rotterdam geïnspireerde festivalproducties, 
waaronder muziektheatrale routes op iconische 
locaties en crossovers tussen verschillende 
culturele gemeenschappen.

Een internationaal 
ontmoetingsprogramma 
We stimuleren ontmoeting en uitwisseling tussen 
(inter)nationale professionals, met showcases, 
symposia, pitches en netwerkmeetings voor 
jaarlijks honderden artiesten en toonaangevende 
producenten. 

Een contextprogramma
Thematische verdieping en ontmoeting tussen 
publiek, makers en festival door interviews, 
workshops, discussie en lezingen, themadagen en 
verzamelprogramma’s.

MISSIE, VISIE EN 
KERNACTIVITEITEN
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Operadagen heeft wereldwijd een unieke 
internationale voorbeeldfunctie als plek waar 
de ontwikkelingen op gebied van opera en 
muziektheater getoond en gebundeld worden, 
van nieuw tot gevestigd talent, van Nederlandse 
tot buitenlandse producties, van ontmoeting tot 
debat.

In Nederland is Operadagen het enige festival 
dat gespecialiseerd is in (vernieuwend) 
muziektheater. Ten opzichte van de drie grote 
operagezelschappen en het Opera Forward 
Festival werkt Operadagen complementair: waar 
de eerstgenoemden vooral innoveren vanuit de 
klassieke 19e-eeuwse operatraditie, hanteren wij 
een bredere definitie, als podium van samenkomst 
voor vele (ook niet-westerse) tradities en stijlen. 

Ook internationaal hebben we een unieke 
positie: wereldwijd worden we erkend als het 
enige muziektheaterfestival dat kiest voor een 
uitgesproken divers aanbod: van professionals 
tot amateurs, van de internationale top tot 
lokale grassroots, van nieuwe creaties tot 
(heruitgevonden) traditioneel repertoire, van 
publieksbrede meezingspektakels tot innovatief 
experiment. 

Het festival legt verbindingen tussen 
toeschouwers en artiesten, tussen professionals 
en amateurkunstenaars. Het publiek verbreedt 
zich daardoor snel. Een groeiend palet aan 
doelgroepen voelt zich aangesproken door deze 
levende kunsttraditie.

Rotterdam is met al zijn diversiteit en 
dwarsverbanden de inspiratiebron van 
Operadagen. Verrassende stemmen, verhalen 
en bewegingen in de stad voeden ons festival. In 
deze stad zonder operahuis is de stad vaak zelf 
het podium.

Operadagen kent een sterk netwerk van lokale, 
nationale en buitenlandse allianties dat mede 
garant staat voor afname en cofinanciering 
van producties. Het festival fungeert als 
internationale springplank voor talent.

PLAATS IN HET VELD
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 Belangrijke mijlpalen:

 − Nederlandse artiesten hebben met hun 
werk via Operadagen de weg gevonden 
naar het buitenland. Enkele voorbeelden: 
Club Gewalt (Biënnale Venetië en Berlijn), 
Jorinde Keesmaat (New York), Het Geluid 
Maastricht (binnenkort in de Muntopera 
Brussel), Ragazze Quartet (internationale 
tournee) en Wende (Royal Court Theatre 
Londen). Gezaghebbende buitenlandse 
namen als Thom Luz, Carmina Silec en 
Operomanija maakten bij ons beslissende 
stappen.

 − Onze locatieprojecten vormden een 
sterke basis voor maatschappelijke 
partnerschappen, zoals de samenwerking 
met Erasmus MC bij het drukbezochte 
Vaarwel Dijkzigt.

 − Ons geslaagde stadsproject Orfeo & Majnun 
wist 8000 extra bezoekers te bereiken 
en voorzag bij vele lokale culturele 
communities in de behoefte aan een 
duurzaam samenwerkingsplatform.

 − We vonden een goede balans tussen 
publieksbrede evenementen en 
specialistische programma’s.

 − Met steun van Subsidie Nieuwe Makers van 
Fonds Podiumkunsten hebben we onze 
artistieke kracht en ons (internationale) 
netwerk met succes, structureel 
ingezet voor Club Gewalt en Lester Arias. 
Talentonwikkeling is een essentieel 
onderdeel van ons festival geworden.

 − We zagen een gestage, jaarlijkse groei 
van ons publiek (gemiddeld 23.500 
bezoekers in de periode 2017-2019), 
waarbij het aandeel jong en cultureel 
divers Randstedelijk publiek het meest is 
gegroeid (zie ook hoofdstuk Marketing)

 − Onze organisatie ontwikkelde zich tot 
een goed op elkaar ingespeeld team dat 
ervaring koppelt aan talent en steeds 
(cultureel) diverser wordt.

Belangrijke leerpunten: 

 − Tijdens onze internationale 
uitwisselingsprogramma’s merkten 
we dat bestaande netwerken nog 
onvoldoende gedragen zijn. 

 − Ons lokale en internationale aanbod 
is nog te veel gescheiden in het 
festivalprogramma.

 − De klassieke top down programmering past 
niet langer bij nieuw publiek; we moeten 
verder verschuiven van ‘programmeren 
voor’ naar 
‘programmeren met’.

 − Nieuw talent achter de schermen 
verkeert in een precaire situatie; we 
formuleren concreet beleid voor eerste 
werkervaringen in hun praktijk.

REFLECTIE OP 2017-2020



6

Voor 2021 - 2024 heeft Internationale Operadagen Rotterdam de volgende ambities:

AMBITIES 2021-2024

1.  Uitbouwen 
internationale 
voorbeeldfunctie

 − We pakken een inter-
nationaal sturende rol 
als een brandpunt van 
netwerken. Waren we 
eerst alleen host van 
internationale meetings; 
vanaf 2021 worden we 
centrale organisator 
en aanjager. We zijn 
initiatiefnemer van 
een nieuw netwerk 
met partners uit 
onder andere Berlijn, 
Llubljana, Montreal, 
Moskou en Stockholm. 
Hiervoor loopt inmiddels 
een aanvraag bij 
het Creative Europe 
programma.

 − Een integratie van 
onze lokale en 
internationale werking. 
Tot nu toe waren dat 
min of meer gescheiden 
festivalonderdelen; 
vanaf 2021 zullen ze 
een gelijkwaardige 
plek innemen en 
dwarsverbanden 
aangaan. Buitenlandse 
projecten krijgen 
een lokale impact en 
stadsprojecten een 
internationale dimensie. 

 − We intensiveren onze 
ondersteuning en 
begeleiding van nieuw 
Nederlands talent 
om zich te profileren 
op het festival en in 
het buitenland. Nieuw 
is dat we eerste 
werkervaringen gaan 
faciliteren voor jonge 
professionals áchter de 
schermen.

2. Publieksverbreding

 − Ons publiek is divers. Er 
zitten veel jonge mensen 
in de zaal en dankzij 
de in 2019 opgestarte 
stadsprojecten is er 
ook meer diversiteit in 
culturele achtergrond. 
Met grootschalige 
stadsprojecten 
representeren en 
betrekken we diverse 
culturele communities en 
partners. In de komende 
periode willen we jaarlijks 
gemiddeld 27.500

 − bezoekers aantrekken, 
waarvan 60% uit regio 
Rotterdam en 40% uit 
de rest van Nederland en 
het buitenland.  

 − De komende jaren 
vergroot Operadagen 
zijn nationale uitstraling. 
We presenteren 
en (co)produceren 
grote spektakels op 
locatie met onder 
meer het Rotterdam 
Philharmonisch Orkest, 
crossover-projecten met 
bekende cabaretiers 
en toonaangevend 
internationaal aanbod 
dat alleen tijdens het 
festival te zien is. 
We bieden bijzondere 
blikvangers waarvoor 
het publiek vanuit het 
hele land graag naar 
Rotterdam komt. 

3.  Verbinden door 
context

 − Operadagen stelt zijn 
organisatie open door 
een verbreding van 
het begrip ‘context’. 
Daarmee bedoelen 
we niet langer alleen 
het randprogramma, 
maar de veel bredere 
mogelijkheid voor 
publiek, partners 
en artiesten om het 
festival mee vorm 
te geven. Met onze 
hoofdpartners vormen 
we een artistiek comité, 
verbindende figuren 
in het (inter)nationale 
veld worden betrokken 
in brainstormsessies 
en gastcuratoren 
krijgen carte blanche. 
We zetten verder in 
op ‘open calls’ voor 
inhoudelijke input van 
Rotterdammers; (huis)
artiesten, studenten en 
bezoekers ontmoeten 
elkaar en denken 
actief mee.



  ORFEO & MAJNUN  

2. STRATEGISCH 
BELEIDSPLAN  

2021-2024
Inclusie,

vernieuwing en
verbinding
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Voor Internationale Operadagen Rotterdam is 
niet het traditionele pluche, maar de diversiteit 
en veelvormigheid van de stad en de wereld onze 
drijfveer. Opera zien we niet als een dogmatische, 
maar als een veelzijdige kunstvorm die allerlei 
wilde invloeden in zich opneemt, risico’s aangaat, 
regels breekt. Opera en muziektheater brengen 
verschillende werelden en disciplines bij elkaar en 
laten uiteenlopende stemmen klinken. 

Vanuit die zienswijze hebben wij ontdekt dat 
opera van grote meerwaarde is voor een zeer 
brede doelgroep, veel breder dan het traditionele 
operapubliek. Het geloof in het verbredende 
potentieel van opera ligt aan de basis van al onze 
keuzes.
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We gebruiken actuele thema’s en 
prikkelende verhalen over onze 
pluriforme samenleving. We zoeken 
de niet-gehoorde stemmen en 
het contrast tussen verschillende 
realiteiten. We gaan de heilzame 
confrontatie aan en bekijken 
het verborgen detail en het grotere 
geheel. We genereren ruimte 
voor perspectieven van ver weg 
en dichtbij. 

Integratie lokale en (inter)
nationale programmering
De komende jaren vervlechten we de 
verschillende onderdelen van de programmering 
met elkaar. De afbakeningen tussen 
voorstellingen, stadsprojecten, internationale 
uitwisselingsprogramma’s en themadagen 
vervagen. Zo programmeren we onze 
stadsprojecten niet meer afzonderlijk, maar 
naast andere voorstellingen tijdens het festival. 
Door samen te werken met buitenlandse partners 
in meerdere Europese steden krijgen de lokale 
stadsprojecten een internationaal element. 

Ons programmateam stelt de festival-
programmering samen: artistiek directeur 
Guy Coolen, dramaturg Tobias Kokkelmans en 
programmamaker Rajiv Bhagwanbali. Zij doen dit in 
samenspraak onze hoofdpartners en – een nieuwe 
toevoeging – gastcuratoren. Deze gastcuratoren 
verbreden het aanbod en spreken doelgroepen 
aan buiten het bereik van het programmateam. 
Ze presenteren ‘De keuze van’: een persoonlijke 
selectie uit ons aanbod, die ze koppelen aan 
een eigen optreden of voorstelling. De beoogde 
gastcuratoren zijn Claron McFadden (2021), 
Sevdaliza (2022), Ramsey Nasr (2023) en 
Wende (2024).

Ook nieuw zijn de Open Calls. We roepen 
Rotterdammers op bij te dragen aan ons 
programma met verhalen en muziek. Stadsproject 
Vaarwel Dijkzigt (2019) was een geslaagde pilot: 
oud-patiënten en -medewerkers van

het ziekenhuis stuurden ons massaal hun 
bijdragen. In 2021 gaan we hiermee verder tijdens 
het stadsproject Heimwee Hotel en tijdens 
openpodiumavonden in Theater Rotterdam en 
De Doelen.

Een ander nieuw onderdeel zijn de grootschalige 
locatieprojecten. Dit zijn opera’s op locatie met 
een bijzondere (inter)nationale uitstraling. We 
werken samen met onder meer het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest en de Rotterdamse 
organisatie BIG IDEA om hiervoor extra 
financiering te vinden. We werken aan een 
nieuwe cyclus geïnspireerd op Wagners 
Der Ring des Nibelungen, in samenwerking met 
Opera Vlaanderen.

Publiek: verbreden, 
verbinden en vergroten
In opera komen verschillende werelden samen. 
Daarom gelooft Operadagen in een brede 
programmering, van meezing-evenementen tot 
cutting edge installaties, van bewerkte klassiekers 
tot pop, urban en avantgarde, westers en 
wereldwijd. We richten ons zo op meerdere 
verschillende doelgroepen. Elke groep benaderen 
we op specifieke wijze, in samenwerking met onze 
verschillende partners. De komende jaren zullen 
we ons publiek verder verbreden, verbinden 
en vergroten.

Met een groter aanbod van genres en 
culturele stijlen verbreden we ons publiek. De 
stadsprojecten vormen onze basis voor culturele 
uitwisseling en nieuwe muziektheatrale invloeden, 
afkomstig uit diverse gemeenschappen in de 
stad. Ook bereiken we nu spoken word- en hiphop-
scenes, die een sterke interesse in en affiniteit 
met opera hebben.

We helpen doelgroepen om zich te verbinden 
aan verschillende vormen en stijlen door 
programmaonderdelen te integreren (zie 
uitleg hierboven). Operadagen wil meebouwen 
aan een toegankelijke, cultureel en sociaal 
diverse maatschappij. Dat doen we onder meer 
door deelname aan het festival makkelijker 
te maken voor doelgroepen voor wie een 
voorstellingsbezoek minder vanzelfsprekend

2.1  DE STAD EN DE WERELD: 
EEN VERHAAL VAN 
INCLUSIE
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is, zoals mensen met een beperking. Fysieke 
drempels en taalbarrières heffen we op en 
we programmeren met inhoudelijke aandacht, 
bijvoorbeeld voor slechthorenden. 

We vergroten ons landelijk bereik met unieke, 
spraakmakende projecten, zoals onze 
grootschalige operaprojecten op locatie, die 
het waard zijn om naar Rotterdam af te reizen. 
We introduceren weekendarrangementen voor 
bezoekers van buiten de stad, in samenwerking 
met hotels, b&b’s en diverse musea. Onder meer 
voor deze doelgroep voegen we in de weekenden 
meer programma overdag toe. Met het Luxor 
Theater ontwikkelen we een nieuw format: 
cabaret-opera’s die alleen bij Operadagen te zien 
zijn. Grote Nederlandse cabaretiers (Claudia de 
Breij, Marc-Marie Huijbregts, Richard Groenendijk 
en Brigitte Kaandorp) werpen hun volstrekt eigen 
blik op klassiekers uit de opera en operette, 
samen met het Codarts Symphony Orchestra. 

Verder vergroten we ons bereik met 
spraakmakende internationale producties die 
exclusief in Rotterdam te zien zijn, zoals de 
opvolger van Sun & Sea (2020, winnaar Gouden 
Leeuw, Biënnale Venetië) of de nieuwe opera 
van wereldberoemd componist David Lang. 
Ook door de samenwerking met gastcuratoren 
uit Rotterdam en daarbuiten trekken we een 
groter en breder publiek naar het festival. 
Onze stadsprojecten gaan in internationaal 
samenwerkingsverband plaatsvinden en krijgen zo 
meer bekendheid.

Context: driehoeksrelatie 
tussen publiek, makers en 
festival.
Operadagen wil niet alleen verbreden, 
verbinden en vergroten, maar ook blijven 
verdiepen. Hiervoor herdefiniëren we de taak 
van de randprogrammering. Aangestuurd door 
programmamaker Simone van Hulst breiden we 
deze taak uit naar de meeromvattende functie 
van ‘context’. De context omvat alles wat er 
gebeurt in de driehoeksrelatie tussen publiek, 
makers en festival. Dat is meer dan het tonen en 
zien van voorstellingen.

We breiden de activiteiten om de voorstellingen 
heen uit. Het gaat niet meer alleen om 
gesprekken rondom en verhalen achter de 
voorstellingen. We introduceren verschillende 
andere formats en uitwisselingen om aansluiting 
te vinden bij de belevingswereld van de bezoekers 
en de artiesten. Denk aan residenties van 
artiesten, masterclasses van professionals voor 
amateurs, workshops voor publiek en studenten, 
digitale uitbreidingen als podcasts en playlists. 
Ook de internationale uitwisselingsprogramma’s 
worden voor een breder publiek toegankelijk 
gemaakt. 

Onze herdefinitie van context betekent ook dat 
publiek, partners en artiesten de mogelijkheid 
krijgen om het festivalprogramma mee vorm 
te geven. We stellen onze organisatie open 
voor nieuwe invloeden en ideeën, passend bij 
de snel veranderende stad en samenleving. De 
gastcuratoren en open calls vallen hier zeker 
onder, maar het gaat verder. We nodigen 
stadsmakers en professionals uit andere 
maatschappelijke domeinen uit mee te denken 
over de festivalthematiek, het aanbod van het 
programma en het bereiken van doelgroepen. 
De artiesten die op het festival staan betrekken 
we actief. We vragen ze mee te denken over een 
passende context rondom hun voorstellingen, 
waarbij ze een impactvolle ontmoeting aangaan 
met het publiek van Operadagen. 
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Welcome to the world
We bieden ruimte aan gerenommeerde 
internationale makers en artiesten die weinig in 
Nederland te zien zijn. Dit zijn regisseurs zoals 
Thom Luz (Zwitserland), Carmina Silec (Slovenië), 
Pierre Audi (Frankrijk), Shuang Zhou (China), 
Johannes Müller en Philine Rinnert (Duitsland), 
componisten als Bushra El-Turk (Libanon), Huang 
Ruo (China) David Lang en Paula Prestini (USA) en 
gezelschappen als Opera Nova (Oekraïne) en Beyn 
Theater Group (Iran). 

Made in Holland
We werken met artiesten die nieuwe stappen 
in hun carrière zetten door verrassende 
samenwerkingen aan te gaan met andere 
kunstdisciplines. We zijn in gesprek met 
componisten als Renske Vrolijk, Lucas Wiegerink, 
Micha Hamel, Michel van der Aa en Genevieve 
Murphy, ensembles als Via Berlin, Het Geluid 
Maastricht, OPERA2DAY, Project Wildeman, 
Rosa Ensemble, Ragazze Quartet, Urland en 
Wunderbaum; makers als Dyane Donck, Sjaron 
Minailo, Jörgen Tjon a Fong, Nora Fischer, Kenza 
Koutchoukali, Miranda Lakerveld, Lisa Verbelen, 
Arlon Luijten, Morris Kliphuis en Wende.

Artists in residence
Onze artists in residence zijn artiesten en 
ensembles met wie Operadagen een langjarige 
verbintenis aangaat. We ondersteunen ze op 
artistiek-inhoudelijk vlak en bieden actieve 
matchmaking met buitenlandse partners en 
netwerken. Ook dragen we bij aan de continuïteit 
van de presentatie en zichtbaarheid van hun 
werk en leveren we co-productionele bijdragen 
waar mogelijk.

De komende vier jaar gaan we met de volgende 
artists in residence in zee: 

Claron McFadden
De officieuze ambassadrice van Operadagen. 
Ze is te zien als maker van eigen documentair-
muziektheatrale voorstellingen (zoals Aubergine 
II in 2022), als gastcurator en vertolker in andere 
producties.

Sevdaliza
Deze Rotterdams-Iraanse interdisciplinaire avant-
pop en r&b-zangeres (1987) kent een stormachtige 
internationale carrière. De komende jaren maakt 
ze ‘hybride opera’s’ die thema’s en stijlen uit West 
en Oost verbinden (zoals Medea, 2022).

Nicole Beutler
Beutler gooide de afgelopen festivaledities 
hoge ogen met ‘dansopera’s’. De komende 
jaren onderzoekt zij haar fascinatie voor opera 
en zang verder in een trilogie voor de grote 
zaal, rondom klimaatverandering en hoopvolle 
toekomstperspectieven.

2.2  ARTIESTEN CENTRAAL: 
KWALITEIT EN 
VERNIEUWING

Operadagen gelooft in zijn artiesten. We bieden structuur, continuïteit 
en doorgroeimogelijkheden aan nieuwe talenten en gerenommeerde 
makers en zangers die vanuit hun eigen artistieke achtergrond de 
operatraditie impulsen geven. Het festival dient daarbij voor velen als een 
ontmoetingsplatform en springplank voor vervolgstappen in hun carrière in 
binnen- en buitenland. 
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Club Gewalt
Dit spraakmakende, jonge gezelschap doorliep 
een talentontwikkelingstraject bij Operadagen. 
De doorbraak kwam in 2019 op de Biënnale van 
Venetië. Bij Operadagen wordt Club Gewalt 
jaarlijks gepresenteerd of gecoproduceerd.

Het Nederlands Kamerkoor
Het Nederlands kamerkoor innoveert het 
genre koormuziek en slaat een brug tussen 
opleiding en praktijk, en tussen professionals 
en amateurs. Operadagen draagt bij aan het 
talenttraject NKK NXT en coproduceert een aantal 
muziektheaterproducties.

Embrace the future
Talentontwikkeling is een essentieel onderdeel van 
Operadagen. Nieuwe talenten zijn vaak jong, maar 
niet altijd: soms zijn het artiesten uit een andere 
discipline die op het punt staan de wereld van 
opera te betreden. 

Intensieve begeleiding bieden we aan 
Benjamin Abel Meirhaeghe, Timo Tembuyser 
en Compagnie DeSnor. In samenwerking met 

onder meer Productiehuis Theater Rotterdam en 
Muziektheater Transparant (Antwerpen) bieden 
we hen artistieke begeleiding en budgettaire 
ondersteuning. Ook helpen we ze om stappen te 
zetten in het professionele werkveld en op het 
internationale podium.

Talenten die we de afgelopen jaren hebben 
begeleid (Lester Arias, Tom Goossens), bieden we 
continuïteit en buitenlandse promotie voor hun 
verdere verzelfstandiging.

Nieuwe buitenlandse makers krijgen meer ruimte 
tijdens Operadagen door residenties op te zetten 
met promotionele netwerken als Goethe Institut, 
Pro Helvetia, de British Council en het Europese 
jong makers-netwerk ENOA. 

Tenslotte zetten we ons in voor andere 
jonge professionals in de cultuursector: 
(curatoren, dramaturgen, productieleiders, 
marketeers). We bieden ze eerste werkervaringen 
in de praktijk: binnen onze eigen organisatie, 
festivalproducties, contextprogramma en in 
samenwerking met onze huisartiesten.
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Culturele partners in stad, 
land en de wereld 
Hoofdpartners 
Concert- en Congresgebouw De Doelen, 
Theater Rotterdam en Luxor Theater zijn 
sinds de oprichting van het festival nauw bij 
ons betrokken en nog altijd de belangrijkste 
zalen voor onze programmering. Voor de 
nieuwe cultuurplanperiode richten we een 
artistiek comité in waarin de directies en 
vertegenwoordigers van de hoofdpartners 
meedenken, voorstellen aandragen voor onze 
programmering en onderlinge verbindingen leggen. 
Daarnaast hebben we met elk van hen specifieke 
ambities die aansluiten bij hun eigen profiel.

Stedelijke partners 
Ons convenant met het conservatorium Codarts 
breiden we uit. Studenten uit diverse richtingen 
(klassieke zang, muziektheater etc.) zijn 
betrokken in de Student Expedition en bij diverse 
producties. Belangrijke locatiepartners zijn het 
kunstplatform TENT, LantarenVenster, WORM en 
Rotterdamse Dakendagen. Verder halen we onze 
banden met de Rotterdamse musea aan; concrete 
samenwerkingen zijn er al met de Kunsthal, Atelier 
van Lieshout en Het Nieuwe Instituut.

Nieuwe stedelijke partner wordt Poetry 
International. Binnen onze stadsprojecten bouwen 
we aan meerjarige samenwerkingsverbanden met 
tientallen Rotterdamse culturele communities, 
organisaties en verenigingsverbanden. 

Landelijke partners 
Met November Music volgen we makers als NYX/
Dyane Donck en huisartiest Nicole Beutler. Met 
Oerol volgen we jonge artiesten, waaronder Club 
Gewalt. Met het Zeeland Nazomer Festival werken 
we samen aan (onder meer) Aubergine II van 
Claron McFadden. 

De Nationale Opera en Operadagen coproduceren 
internationale participatieprojecten en zijn 
vanaf 2021 associate members van ENOA, een 
internationaal netwerk voor talentvolle jonge 
operaprofessionals. 

Samen met Opera Zuid richten we ons op Neder-
landse theatermakers die hun operaregiedebuut 
maken en dragen zo bij aan hun internationale 
lancering. 

Met OPERA2DAY ontwikkelen we elke twee jaar 
een locatie-gebonden project en muzikaal-
culturele crossover-projecten. 

Internationale Partners 
Vanaf 2021 is Operadagen centrale aanvoerder 
van een nieuw internationaal netwerk van 
programmerende huizen en festivals, samen 
met het International Theatre Institute (ITI). Het 
doel hiervan is om meer tournees op te zetten 
voor makers uit binnen- en buitenland. Voor onze 
huismakers creëren we hiermee kansen om zich 
te manifesteren in een internationale context. 
Dit netwerk wordt ook de aanvoerder van Music 
Theatre Now (MTN), een wereldwijde competitie 
voor muziektheater met speciale nadruk op 
niet-westerse landen. MTN krijgt onderdak in 
Rotterdam. Uitwisselingen tussen Nederlandse 
en internationale artiesten, studenten en 
toeschouwers vormen hierbij de kerngedachte. 

Een belangrijke partner is netwerkorganisatie 
Opera Europa. Vanaf 2021 wordt Operadagen 
centrale organisator en ontmoetingsplaats voor 
deze meetings. 

Verder zetelt Guy Coolen in het European Cultural 
Parliament, is hij voorzitter van de Music Theatre 
Committee van het International Theatre 
Institute (ITI) en bestuurslid van het Verdrag 
Vlaanderen-Nederland.

2.3  PARTNERS IN CRIME: 
DE KRACHT VAN 
VERBINDING

Operadagen is niet mogelijk zonder structurele partners. Ze zijn essentieel 
voor het realiseren van het programma: ze zorgen voor inbedding in de stad 
en de wereld en trekken met ons op in het bereiken van de juiste doelgroepen. 
Operadagen fungeert als verbindende schakel tussen deze partijen.
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Via bovenstaande netwerken zetten we onze 
zorgvuldig opgebouwde samenwerking met talloze 
festivals, operahuizen en muziek-theatergroepen 
in de wereld structureel voort.

Maatschappelijke allianties
Operadagen maakte naam als producent van 
opvallende locatievoorstellingen. Organisaties 
buiten de culturele sector benaderen ons om hun 
projecten te voorzien van pakkende, herkenbare 
verhalen en muziektheatrale omkadering. Goede 
voorbeelden zijn het geslaagde parcours Vaarwel 
Dijkzigt in samenwerking met Erasmus MC (2019) 
en het internationale stedennetwerk Resilient 
Cities (gekoppeld aan ons recente opera-vierluik 
Ring of Resilience). Deze samenwerkingen zetten 
we voort, evenals met andere organisaties als 
Groothandelsgebouw, Donner en De Bijenkorf. 

Erasmus Universiteit Rotterdam is als 
kennisinstituut betrokken rondom diverse 
stadsprojecten. Via Leiderschap in Cultuur (LinC) 
is Operadagen verbonden aan de Universiteit 
van Antwerpen en de Universiteit Utrecht, 
gericht op trends en nieuwe businessmodellen in 
diverse maatschappelijke sectoren. Vanaf 2021 
sluit Operadagen zich aan bij het internationale 
platform World Performing Arts Capital, 
ondersteund door ITI en UNESCO. Dit project richt 
zich op kennisuitwisseling (met diverse steden 
zoals Shanghai en Wroclaw) over podiumkunsten 
met een maatschappelijke impact.

Op de volgende pagina’s is op drie kaarten het wijdvertakte 
netwerk van Operadagen weergegeven. Voor de bijbehorende 
legenda en uitgebreide lijst van partners:

   KLIK HIER   

https://www.operadagenrotterdam.nl/operadagen-wereldwijd/


NEDERLAND
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ROTTERDAM

Hoek van Holland
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WERELDWIJD
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2.4  INHOUDELIJKE FESTIVAL 
FOCUS 2021-2024

Overkoepelende thematiek: 
The Bigger Picture
De komende vier jaar gaat Operadagen met 
artiesten en publiek op zoek naar The Bigger 
Picture. Elke editie brengt we contrasterende 
werelden bij elkaar, dwars door generaties, 
politieke overtuigingen en geografische 
tegenstellingen. Hoe ver staan ze werkelijk van 
elkaar af? Is er een gemeenschappelijke deler, een 
groter plaatje?

Festival Focus 1: Crossing the Line 
Combinaties van voorstellingen uit landen (Chili, 
Hong Kong, Iran, Libanon) die brandhaarden in de 
wereld vanuit verschillend perspectief bekijken. 

Festival Focus 2: Breaking Borders
Een blik op de ‘inner circle’ van diverse 
Rotterdamse culturele communities en hun 
cultuureigen muzikale en verhalende tradities en 
rituelen, gekoppeld aan andere (internationale) 
festivalvoorstellingen.

Festival Focus 3: The World is my Village 
Combinaties tussen voorstellingen uit de stad en 
voorstellingen met een internationaal perspectief, 
vanuit gedeelde onderwerpen als uitsluiting, 
emancipatie en heldendom.
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Programmalijnen en 
een greep uit het 
festivalprogramma 
2021-2024
Om onze bezoeker wegwijs te maken in het brede 
aanbod van Operadagen, communiceren we de 
producties binnen vijf duidelijke programmalijnen:

 − Opera is Back - Wereldcreaties uit 
binnen- en buitenland.

 − Opera 2.0 - Nieuwe visies op klassiek 
repertoire.

 − De stem van de stad - 
Locatievoorstellingen en stadsprojecten 
in, met en over Rotterdam.

 −  Wonen in de wereld - Voorstellingen van en 
over culturen buiten Europa.

 −  Nieuwe ontdekkingen - Nieuwe makers 
en carrièresprongen van gevestigde 
artiesten.

Een aantal concrete voorbeelden is reeds 
genoemd in dit plan. Hierbij nog een aantal 
blikvangers tijdens onze eerstvolgende edities:

Opera 2.0
2021: Don Giovanna van prijswinnende beeldende 
maker Aliénor Dauchez uit Berlijn, die 
Mozarts beroemde opera van vrouwelijk 
tegengeluid voorziet.

De stem van de stad
2021: Heimwee Hotel. Een muziektheatrale route 
langs een vijftal bijzondere en roemruchte hotels. 
Met verhalen over verlangens, eenzaamheid én 
geborgenheid van Rotterdammers en Rotterdams 
hotelpersoneel.

2021: Stadsparcours met interactieve 
filmprojecties, opgezet door het gezelschap 
DumbworldOpera uit Belfast.

2022: Push. Een community-opera i.s.m. De 
Nationale Opera en de Muntopera (Brussel), 
gebaseerd op een miraculeus verhaal uit WOII, 
gekoppeld aan verhalen van Rotterdamse ex-
politieke gevangenen en ex-vluchtelingen.

Wonen in de Wereld
2021: Black Wagner van Johannes Mueller en Philine 
Rinnert: een ‘archeologische opera’ over de 
vergeten afro-Amerikaanse componist Lawrence 
Freeman.

2021: Nieuwe opera met elementen uit Oost en 
West van componiste Bushra El-Turk (door BBC 
opgenomen in de lijst ‘Most inspiring 100 Women 
of today’) i.s.m. LOD muziektheater.

Nieuwe ontdekkingen
2021: BOY, over de lotgevallen van een jongen, 
klemgezet tussen instanties als jeugdzorg, 
rechtbanken en pleeggezinnen. Van het Vlaamse 
multitalent Kyoko Scholiers.



  RING OF RESILIENCE  

3.  MARKETING EN 
PUBLIEKSBEREIK
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Doelen
De marketingstrategie richt zich op twee niveaus: 
corporate identity en programma. Hierbij hebben 
we de volgende doelen:

1. Grotere bekendheid en verhoogde brand 
awareness van het merk Internationale 
Operadagen Rotterdam, in Rotterdam 
en de rest van Nederland. Operadagen 
staat voor nieuwsgierig, betrokken en 
grenzeloos. Dat gaan we nog beter 
uitdragen.

1. We zetten fors in op groei van het aantal 
bezoekers en het bereiken van een 
jonger en meer divers stedelijk publiek. 
Operadagen wil vergroten én verbreden. 

 
Doelgroepen 
Operadagen richt zich op verschillende 
doelgroepen, die we onder andere definiëren aan 
de hand van de Whize profielen van Rotterdam 
Festivals. Ons bestaande en ons potentiële 
publiek delen een interesse in kunst, cultuur en 
podiumkunstenfestivals. Operadagen is bewust 
op zoek naar verbreding van het publiek en ziet 
kansen in het vergroten ervan. Tegelijkertijd zijn 
we realistisch over het bereiken van publiek met 
onze programmering.

A. Fans van Operadagen 
Het Operadagen-publiek is loyaal. Ruim 30% van 
de bezoekers ziet minimaal twee voorstellingen 
en 64% van de kaartkopers keert jaarlijks terug. 
We hechten veel waarde aan deze bezoekers: zij 
zijn fan van onze artistiek-avontuurlijke keuzes en 
vormen de basis voor de kaartverkoop. Daarom 
zetten we in op het verstevigen van de banden 
met onze trouwe bezoeker en op groei van 10% 
ticketsales bij deze groep.

We blijven met een deel van het programma 
ook ‘de wijk’ bedienen. We programmeren op 
verschillende locaties verdeeld over de stad en 
communiceren hierover. Denk hierbij aan Van 
Smartlap tot Opera in Crooswijk, Operadagen Thuis 
en de stadsprojecten. 

B.  Kunst- en cultuurliefhebbers 
in Nederland 

Buiten de regio Rijnmond willen we een kunst- 
en cultuurliefhebbers (30 – 55 jaar) bereiken 
die nog niet weten dat Operadagen echt 
iets voor hen is. We richten ons op bezoekers 
van theaters, schouwburgen, poppodia en 
podiumkunstenfestivals in de (middel)grote 
steden in Nederland en in Antwerpen in België. De 
belangrijkste uitdaging hierbij is het verhogen van 
de reisbereidheid. Dat doen we door exclusieve 
projecten en headliners te programmeren en 
voor deze doelgroep interessante packagedeals 
aan te bieden. We zien in deze brede groep 
cultuurliefhebbers een overlap met onze 
opgebouwde achterban en potentieel nieuw 
publiek in Rotterdam. We gaan hier 5% 
groei realiseren.

3.  MARKETING EN 
PUBLIEKSBEREIK

We bedienen veel verschillende publieksgroepen. Dat blijkt uit 
publieksonderzoek en we zien het ook terug in de kaartverkoop. Zo zijn er 
hardcore Operadagen-fans die het programmaboekje verslinden als het op 
de deurmat ploft. Maar ook nieuwsgierige wijkbewoners die zomaar eens 
een voorstelling in hun buurt binnenwandelen. De laatste twee jaar is er een 
trend zichtbaar: het totaalaantal bezoekers stijgt en deze groei is vooral te 
danken aan een jong, stedelijk publiek. 

Met onze marketing- en communicatiestrategie willen we onze loyale 
achterban en bezoekers van voorgaande edities nog beter bedienen én meer 
nieuwe bezoekers welkom heten.
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C.  Jong en cultureel divers 
Randstedelijk publiek

Door marketing en communicatie af te stemmen 
op een jonger, meer divers publiek bouwen we aan 
een publiek voor de toekomst. We gaan hierbij 
bewust op zoek naar jong/jongvolwassenen die 
geïnteresseerd zijn in (stads)cultuur, muziek en 
festivals maar geen directe affiniteit met opera 
als kunstvorm hebben. Onze stadsprojecten en 
voorstellingen op spannende locaties in de stad 
zijn voorbeelden van programmering waarbij 
jongeren relatief makkelijk een ‘eerste’ keer 
instappen. Daarnaast is het festival-format een 
laagdrempelige manier van cultuurconsumptie, 
vooral voor de jonge experienced based 
generation. We zoeken naar links met de 
beleefwereld en achtergrond van deze jonge 
doelgroepen, bijvoorbeeld door samenwerkingen 
met sleutelfiguren uit communities door 
de festivalbeleving te versterken met 
contextprogramma en (online) content. Doel is 
een groei naar 20% jongeren/jongvolwassenen (18-
30 jaar)

D. (Inter)nationale professionals
We zien de doelgroep ‘professionals’ als een 
verzameling van personen die professioneel 
bezig zijn met of verbonden zijn aan opera, 
muziektheater of podiumkunsten. Dit zijn 
programmeurs, directies, dramaturgen, artiesten 
en collega theater/festival-medewerkers, maar 
ook de kunstvakstudenten die jaarlijks het festival 
intensief bezoeken. Zij zien van alle bezoekers aan 
Operadagen de meeste voorstellingen en kopen 
daarvoor tickets. Zij zijn daarmee van belang voor 
het festival. Doel is 5% groei van het 
aantal professionals.

Strategie
Om de ambities voor 2021-2024 te realiseren 
hebben we vier uitgangspunten opgesteld:

1.  Rebranding & geïntegreerde 
campagnes

Vanaf 2021 voeren we Internationale Operadagen 
Rotterdam als nieuwe merknaam. We vernieuwen 
onze visuele identiteit. De corporate identity en 
de festivalcampagne gaan we beter integreren. 
Met een mix van online en offline marketing 
en communicatie vertellen we het verhaal van 
Operadagen het hele jaar door. Dan doen we met 
eigen en gedeelde content, bijvoorbeeld door 
onze coproducties in het buitenland te volgen. Op 
dit moment voeren we verkennende gesprekken 
met branding agencies over samenwerking.

2.  Festivalbeleving (voor, tijdens en na)
Operadagen is zoveel meer dan ‘een voorstelling’ 
in ‘een zaal’. Operadagen is een festivalbeleving. 
Die beleving zit in het bezoeken van een 
voorstelling op een verrassende plek in de 
stad, het ervaren van een totaal nieuwe vorm 
van opera of alleen al de prettige ‘vibe’ in de 
festivallocaties. Dit geven we de bezoeker mee 
vóór, tijdens én na het festival. We gaan meer op 
doelgroep-propositie inzetten door specifieke 
doelgroepen te wijzen op programmering en 
evenementen die aansluiten op interesses van 
die doelgroep, en door festivalarrangementen 
en ‘specials’ aan te bieden. In 2020 ontwikkelen 
we diverse pilots en combitickets waaronder een 
‘Operareis naar Rotterdam’, in samenwerking met 
de Kunsthal en excursiebedrijf UrbanGuides.

3. Online/offline, content/context
De afgelopen jaren hebben we veel verdiepende 
offline informatie aangeboden aan bezoekers, 
zoals de programmabrochure en hand-outs met 
informatie over de voorstellingen. De komende 
periode gaan we meer eigen, unieke online 
content creëren. We brengen informatie op 
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nieuwe wijze onder de aandacht. De brochure 
wordt niet afgeschaft maar krijgt een andere 
insteek. Wel verdwijnt een deel van het drukwerk 
door ontwikkeling van een interactieve app 
waarvoor de (live) content wordt mede gemaakt 
door bezoekers en studenten van de Willem 
de Kooning Academie als onderdeel van de 
contextprogrammering. Het stadsproject Home 
Sweet Home in 2020 wordt een ‘content-creatie-
proeftuin’. De marketing en communicatie 
hiervan wordt niet vormgegeven door de 
marketingafdeling maar door deelnemers 
en communities, onder begeleiding van een 
sleutelfiguur vanuit het project. 

Hiermee ‘laten we het gebeuren’, maar wordt een 
wereld gewonnen omdat het bereik veel groter is 
dan via de traditionele communicatiekanalen van 
het festival.

4. Samenwerking
Operadagen heeft via zijn (inter)nationale 
partners een breed potentieel bereik. Door beter 
samen te werken gaan we dit potentieel nog 
meer benutten. De komende periode versterken 
we de samenwerking met onze hoofdpartners. 
We gaan informatie, ideeën en gegevens beter 
uitwisselen om ons gezamenlijke publiek beter 
te bereiken met toegepaste content, zoals 
met gezamenlijke mailings en een afgestemde 
social media kalender. Met onderwijspartners 
zoals de MBO Theaterschool, Fontys en Erasmus 
Universiteit verstevigen we de banden om 
(kunstvak)studenten te werven voor de Student 
Expediton. Daarnaast gaan we in voorjaar 2020 
in gesprek met een aantal partijen voor een 
mediapartnership.

Communicatiemiddelen

Website, social media en CRM

 − Website
 − Facebook
 − Twitter
 − Instagram
 − LinkedIn
 − Social advertising + Google ads
 − Nieuwsbrief + dm’s (direct messages)
 − Servicemails

Onderzoek en analyse

 − Ticketing-tool (Active Tickets)
 − CMS-website
 − Publieksonderzoek Rotterdam Festivals/
Hendrik  
Beerda. 

 − Interviews focusgroepen (aanvullend 
kwalitatief onderzoek voor + na festival 
via gesprekken)

Drukwerk, signing en city dressing

 − Signing: vlaggen, banieren, sign-torens,  
beeldmerk pop-up

 − Digitale affiches
 − Posters (abri. A0, A2)
 − Flyers
 − Lichtprojecties



  IL DILUVIO UNIVERSALE  

4.  ORGANISATIE EN 
BEDRIJFSVOERING
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Organisatie: 
efficiënt en effectief
Operadagen is een slanke projectorganisatie 
die zich inzet voor het behalen van de artistieke 
doelstellingen, het bereiken van (nieuw) 
publiek en het steeds weer vinden van nieuwe 
bestaansgronden. Operadagen kiest steeds voor 
de meest efficiënte werkwijze waarbij kennis, 
ervaring en beschikbare technische en facilitaire 
middelen van de hoofdpartners slim 
worden ingezet.

Het kernteam van Operadagen bestaat uit 
de directie (artistiek en zakelijk leider), de 
festivaldramaturg, de stadsprogrammamaker, 
de producent, het hoofd marketing en de 
officemanager. 

De afgelopen twee jaar zijn met de komst van 
een nieuwe, ervaren zakelijk leider belangrijke 
slagen gemaakt op het gebied van financieel 
management en administratie, interne 
organisatie, resultaatgerichtheid, marketing 
en kennisdeling. De professionaliteit van de 
organisatie is verbeterd, waardoor op alle 
gebieden effectiever en efficiënter wordt 
gewerkt.

Codes
Operadagen onderschrijft de Governance Code 
Cultuur, de Fair Practice Code en de Code 
Diversiteit en Inclusie (zie aanvraagformulier).

Financieel en risicoanalyse
De financiële positie van de stichting is solide: 
we zijn in staat om op korte termijn aan onze 
verplichtingen te voldoen en we hebben voldoende 
weerstandsreserve om eventuele tegenvallers 
eenmalig op te vangen.

In de toelichting op begroting gaan we dieper in 
op mogelijke financiële risico’s.

We doen een aanvraag voor een structurele 
investering in Internationale Operadagen 
Rotterdam van €350.000 per jaar door Fonds 
Podiumkunsten. Voor eenzelfde bedrag investeert 
de Gemeente Rotterdam in het festival. 

4.  ORGANISATIE EN 
BEDRIJFSVOERING

Stichting Opera Rotterdam werkt als samenwerkingsverband sinds 
2001 samen met de hoofdpartners met succes aan het verbeteren en 
op elkaar afstemmen van aanbod, productie en marketing van opera en 
muziektheater. Vooral met het jaarlijks festival Operadagen Rotterdam 
bewijst de stichting vanaf 2005 haar artistieke bestaansrecht in het 
Nederlandse en internationale opera- en muziektheaterlandschap. Vandaag 
de dag staat Operadagen meer dan ooit in het teken van innovatie, 
samenwerking en verbinding.
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