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Noodgedwongen inzet van gebarentaal pakt op podium verrassend goed uit 

BarokOpera Amsterdam verlangt 
naar De Vuurtorenwachter 
Niemand die de koers bepaalt. De natuur beslist. Het lot beslist. 
 
1/11/2021 | We zijn dolende schepen op een woest kolkende zee. Alle schroeven onder 
ons roestvaste bestaan zijn losgedraaid. Krampachtig houden we ons vast aan de reling 
van oude waarden, schoorvoetend ontdekken we een nieuwe wereld. Niemand die de 
koers bepaalt. De natuur beslist. Het lot beslist. Wanhopig zijn we op zoek naar één 
persoon: de vuurtorenwachter. Rots in de branding. De eenzame man op zijn post, die 
iedere avond het licht van zijn toren ontsteekt, een baken voor dolende schepen. Zondag 
28 november 2021 vindt in de Koninklijke Schouwburg Den Haag de première plaatst van 
De Vuurtorenwachter, een nieuwe voorstelling van BarokOpera Amsterdam. Aansluitend 
volgen er uitvoeringen in Amsterdam, Zwolle, Hengelo, Kampen en Heerlen. Markant: alle 
communicatie op het podium verloopt via gebarentaal. 
 
Bas-bariton Vitali Rozynko zingt de rol van de vuurtorenwachter, sopraan Elvire Beekhuizen 
vertolkt zijn vrouw én de stem van de zeemeermin. Ze bezingen hun bestaan, de liefde, het lot 
en de berusting. De zeven instrumentalisten, zittend op een rots aan de voet van de vuurtoren, 
spelen een vijftiental aria’s en duetten uit het rijke barokrepertoire met zowel ‘grote hits’ als 
onbekende juwelen van Händel, Purcell en Monteverdi. De choreografieën van danseres en 
acrobate Francesca Orso geven toegang tot de werkelijkheid van de dove zeemeermin. Op 
Keltische klanken, die opvallend veel overeenkomsten vertonen met de barokmuziek. 
 
My dearest, my fairest 
We zien en horen het verhaal van de eenzame vuurtorenwachter, dromend van een imaginary 
friend. De geest van zijn vrouw is bij hem en roept Cupid voor hem op. Een storm steekt op. 
Een zeemeermin spoelt aan. Ze leert lopen en probeert zich aan te passen aan het leven en de 
routines van de vuurtorenwachter. Samen zingen ze het liefdesduet My dearest, my fairest. Al 
gauw verlangt de zeemeermin terug naar de zee, haar zee. Uiteindelijk accepteert de 
vuurtorenwachter het onoverkomelijke gemis en brengt hij haar terug naar het water… 
 
Gebarentaal 
Gedwongen door de anderhalvemetermaatregel, die tijdens de repetitieperiode van kracht was, 
en geïnspireerd door de dove zeemeermin besloot regisseur Vincent van den Elshout om alle 
communicatie tussen de personages te laten verlopen via gebarentaal. Mirjam Stolk, tolk 
Nederlandse gebarentaal, en Iris Wijnen, zelf doof én docente gebarentaal, hebben de zangers, 
de danseres/acrobate en de musici begeleid bij het aanleren van de officiële gebarentaal. Dat 
maakt De Vuurtorenwachter bij uitstek geschikt voor doven en slechthorenden. Frédérique 
Chauvet: “De gebarentaal maakt De Vuurtorenwachter tot één van de meest expressieve en 
esthetische voorstellingen die we ooit speelden”. 
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Zo 28 nov  16.00 uur  Koninklijke Schouwburg Den Haag (première) 
Ma 29 nov  20.15 uur  De Kleine Komedie Amsterdam 
Za 4 dec  19.30 uur  Schouwburg Odeon, Zwolle 
Do 9 dec  20.30 uur  Schouwburg Hengelo 
Wo 20 apr 20.15 uur Stadsgehoorzaal Kampen 
Vr 22 apr  20.30 uur  Theater Heerlen (Parkstad Limburg Theaters) 
 

Tickets & Info: www.barokopera.nl  
 

 
Noot voor de redactie: voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Kloosterboer 
van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email johan@nieuwsmakelaar.nl.  
 

 
 
 
Over Barokopera Amsterdam 
Barokopera Amsterdam is in 2000 opgericht door fluitiste en dirigente Frédérique Chauvet. Zij is specialiste in de 
authentieke uitvoeringspraktijk van muziek tussen 1600 en 1875. Onder haar leiding is BarokOpera Amsterdam 
uitgegroeid tot een gerenommeerd gezelschap dat muziektheater van de 17de, 18de en 19de eeuw uitvoert op 
authentieke instrumenten en een nieuw en actueel gezicht geeft. Chauvet is een groot liefhebber van de componist 
Purcell en wordt in binnen- én buitenland als specialiste erkend. Daarnaast oogst zij veel waardering voor het 
uitvoeren van zelden uitgevoerde muziek uit de collectie van het Théâtre Français de la Haye, het beroemde 
Nederlandse theater- en operagezelschap dat van de 17de tot begin 20ste eeuw furore maakte. Frédérique Chauvet: 
“Opera kent een populaire oorsprong en werd vroeger uitgevoerd op kermissen en jaarmarkten. De voorstellingen 
maakten deel uit van de maatschappij en weerspiegelden het leven. Dat gevoel willen wij met onze voorstellingen 
meegeven.” Oude muziek op authentieke instrumenten wordt verenigd met eigentijds theater, waarbij spektakel en 
vermaak niet worden geschuwd. 
 
De musici van Barokopera Amsterdam maken deel uit van de grote barok- en romantische orkesten. De producties 
van BarokOpera Amsterdam zijn geïnspireerd op de uitvoeringspraktijk van de Oude Muziek. Een gedegen muziek- 
en theaterwetenschappelijke bestudering van de werken ten tijde van het ontstaan wordt gebruikt om tot een even 
verantwoorde als aansprekende interpretatie te komen. Zo ontstaan muzikale/theatrale producties die sinds 2000 elk 
jaar de grote Nederlandse theaters aandoen. Ook maakt BarokOpera Amsterdam regelmatig tournees door landen 
als Zwitserland, Frankrijk en België. 


