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Wereldpremière Arianna in Muziekgebouw aan ‘t IJ 

Florian Magnus Maier herschept 
verloren Monteverdi-opera  
Met Le Nuove Musiche onder leiding van Krijn Koetsveld 
 
28/9/2021 | Het Nederlandse ensemble Le Nuove Musiche brengt, onder leiding van 
dirigent Krijn Koetsveld, op donderdagavond 7 oktober 2021 in Muziekgebouw aan ‘t 
IJ in Amsterdam de wereldpremière van Arianna. Componist en metalhead Florian 
Magnus Maier tekende voor het werk, dat geïnspireerd is op de opera l’Arianna van 
Claudio Monteverdi. Op de beroemde klaagzang Lamento d’Arianna na, ging alle 
muziek van deze opera verloren. Het nieuwe werk is geschreven in opdracht van het 
Muziekgebouw met steun van Ammodo. Met een unieke openbare repetitie, daags 
voor de première, bieden de makers het publiek de mogelijkheid om het 
wordingsproces van dichtbij mee te maken. 
 
“Het Lamento d’Arianna is integraal opgenomen in het nieuwe werk, alleen is Arianna nu 
geen speelbal van goden en krijgers, maar een zelfbewuste vrouw die zich losmaakt van 
haar liefde Theseus”, zegt Florian Magnus Maier. “We plaatsen daarnaast delen uit 
Monteverdi’s madrigaalcyclus Sestina in het grotere verband van het verhaal. Krijn 
Koetsveld: “Uiteindelijk is het geen reconstructie geworden, maar een nieuw stuk 
geïnspireerd op Monteverdi’s opera. We hebben ervan afgezien om het overgebleven libretto 
te volgen. Dat is voor hedendaagse begrippen veel te lang, en die passieve slachtofferrol 
van Arianna in de oude mythe staat erg ver van onze tijd af. In plaats daarvan is er onder 
meer een sonnet van Willem Kloos in de voorstelling opgenomen dat de gedachten van 
Theseus verwoordt. Daarmee wordt een nieuw licht geworpen op het oude verhaal.” Een 
deel van het nieuwe werk is puur Monteverdi, een deel is Monteverdi bewerkt door Florian 
Magnus Maier en een deel is honderd procent Florian Magnus Maier. Arianna gaat na de 
wereldpremière in het Muziekgebouw op tournee door Nederland en Europa. Bekijk de 
trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Ay_0jnc5NL0. 
 
Arianna (wereldpremière) | Florian Magnus Maier - componist | Le Nuove Musiche 
o.l.v. dirigent Krijn Koetsveld | Sybrand van der Werf - regie. Naar een opera van 
Monteverdi. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ay_0jnc5NL0


 

Openbare repetitie 
Wo 6 oktober 2021 van 16.00 tot 17.00 uur 
Muziekgebouw, Grote Zaal, Amsterdam 
Aansluitend een nagesprek op Foyerdeck 1 met componist Florian Magnus Maier en 
regisseur Sybrand van der Werf door Thea Derks. 
Tickets & Info  
 
Concert 
Do 7 oktober 2021, aanvang 20.15 uur 
Muziekgebouw, Grote Zaal, Amsterdam 
Voorafgaand om 19.15 uur verzorgt Thea Derks op Foyerdeck 1 een inleiding. 
Tickets & Info 
 

 
Noot voor de redactie: neem voor interviewaanvragen, beeldmateriaal en/of perskaarten 
contact op met Claire Reeves (clairereeves@muziekgebouw.nl, 06-25 091 001) of met 
Johan Kloosterboer (johan@nieuwsmakelaar.nl, 06-52 626 907).  

https://www.muziekgebouw.nl/agenda/11372/Le_Nuove_Musiche/Openbare_repetitie_Arianna
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