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Verslag Weekendopera Utrecht 2018 
 
Op 5 en 6 januari jl. studeerden een kleine 100 amateur musici, ruim 100 koorleden samen met 4 
professionele solisten de opera Samson et Delilah van Saint-Saëns in. 
De opera werd op 6 januari om 14.30 uitgevoerd voor goed gevulde Grote Zaal van TivoliVredenburg 
Utrecht. Musici, crew en publiek waren enthousiast!  
 
Artistiek resultaat 
Het concept van Weekend Opera Utrecht, waarbij een grote groep mensen in zeer korte tijd een 
meesterwerk instudeert en voorbereidt, heeft ook bij deze editie zijn vruchten afgeworpen. Het 
concert aan het einde van het projectweekend was van hoog artistiek niveau en de vonken spatten 
van het podium.  
De synergie tussen gedreven amateur musici, koren en bevlogen professionele zangers was 
ongelofelijk. Het slot applaus was er eentje die toch zelden klinkt in de vaak gevulde Grote Zaal van 
TivoliVredenburg. Er zijn achteraf diverse mails binnengekomen en ook de reacties op facebook en 
uit het publiek waren overweldigend.  
 
De kwaliteit van de solisten en de toevoeging van een groot koor met krachtige stemmen, tegenover 
een koor en een bevlogen amateur orkest onderleiding van een fantastische dirigent Jan Van 
Maanen vielen het publiek op. 
Het is bijzonder hoe de mondelinge toelichting door Ab Nieuwdorp tussen de actes door zo 
verhelderend zijn en dat de rest door de solisten wordt vertolkt. 
Dit jaar hadden we voor het eerst boventiteling, een dure grap, maar de toegevoegde waarde was 
enorm. Het publiek was erg enthousiast en kon de opera goed volgen. We hebben van musici, koor 
en publiek veel positieve reacties gehad. 
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Kaartverkoop 
In tegenstelling tot de afgelopen jaren zaten we voor de jaarwisseling al op de helft van het 
uiteindelijke aantal van het jaar daarvoor. Waar dit exact aan gelegen heeft is moeilijk vast te stellen.  
De opera heeft niet per se een grotere bekendheid dan Tosca van Puccini, maar toch is de 
kaartverkoop bijzonder goed gegaan. Ik denk dat dit mede komt door de grote rol van het koor en 
dat het koor dus ook meer kaarten verkocht heeft dan de afgelopen jaren. Er is niet per se veel meer 
promotie gemaakt.  
Ervaring heeft geleerd dat een vroege start van de kaartverkoop of promotie niet direct veel zin 
heeft, de meeste mensen kopen vrij last minute kaarten en dat maakt het proces ook extra 
spannend. Net als de voorgaande jaren was er een mooie eindspurt tegen het einde van het concert.  
 
Gelukkig hebben we dit jaar ruim 7 en hebben we geen last gehad van deze beslissing en hebben we 
weer meer kaarten verkocht dan in 2018, namelijk 721 (inclusief vrijkaarten). 
 
 
Publiciteit 
De matige bekendheid van de opera van Saint-Saëns heeft er voor gezorgd dat er in tegenstelling tot 
vorig jaar weinig aandacht was vanuit de pers en regionale kranten.  
Er is in de gebruikelijke media een vermelding geweest en daarnaast was er aandacht voor de 
productie in het online opera magazine Place de l’Opera. 
Jan van Maanen is nog kort op de radio geweest, maar daar is het dit jaar bij gebleven. Aparte 
aandacht is er niet geweest zoals vorig jaar een krantenartikel is er niet geweest. 
Elk jaar wordt er vanuit de Klassieken op radio 4 een vrijkaartenactie gedaan en ook dit jaar was daar 
best veel belangstelling voor.  
 

Ook hadden we een ludieke actie op facebook dat je als man met 
lang haar, een gratis tweede kaartje kon ophalen bij de kassa. Het 
had niet veel directe kopers maar wel wat leuke reuring op 
facebook (ca. 1,6k views + 61 keer gedeeld) 
 
Dit jaar hebben we in september een promo gefilmd waarin Jan van 
Maanen samen met Ab Nieuwdorp in de Grote Zaal van 
TivoliVredenburg een toelichting gaven op het project. Het filmpje 
had ruim 11,1k views op facebook (waarvan de helft via een 
promotie). 
Het bericht de dag voor het concert heeft ook ruim 4,5k mensen 
bereikt.  
 
 

Uiteraard hebben onze partners – TivoliVredenburg, het JeugdCultuurfonds, het Nederlands 
Concertkoor, Task4 Studios – via hun eigen kanalen aandacht aan het concert gegeven. 
 
Samenwerking Jeugd Cultuur Fonds 
In 2019 hebben we de samenwerking met het Jeugd Cultuur Fonds weer opgepakt. Het fonds is erg 
blij met de aandacht die aan zijn werk besteed werd. Op al zijn uitingen hebben we het logo vermeld 
van JCF. Het bedrag voor JCF was dit jaar: €365,- 
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