
Zaterdag 7 en zondag 8 juni 2008, 15.00 uur

Beurs van Berlage, Amsterdam

Nederlands Philharmonisch Orkest o.l.v. Michael Francis
Kurt Schwertsik – Roald Dahl’s Goldilocks, op. 74 

Libretto – Donald Sturrock

Muzikaal sprookje

Goudhaartje
(Roald Dahl)

Verteller – Bart Slegers, Beeldend Kunstenaar – Saskia Masselink, Regie – Monique Masselink

Vertaling – Joris Vermeulen, Decorontwerp – Erik van Raalte, Kostuumontwerp – Dieuweke van Reij,

Lichtontwerp – Desirée van Gelderen, Technisch Coördinator – Erik van Raalte, Voorstellingsleiding – Margus Spekkers,

Geluid – Katrien Karimoen, Camera en montage – Frithjof Kalf, Pianist/repetitor – Kees Schul

Met dank aan Beurs van Berlage Concert- &congreszalen, Stichting JAM, Jos van Duijn
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‘ Neem Goudhaartje. Een soort prinsesje,

gekleed in een rozerood vestje,

geen schoenen aan haar ranke voetjes,

danst heel charmant tussen de koetjes,

geurig als honing van de bijtjes,

dartel als pasgeboren geitjes.

Maar prik eens door haar glimlach heen

en zie! Een inktzwart hart van steen.’

Donald Sturrock, naar Roald Dahl

Vertaling Joris Vermeulen

In de versie van Roald Dahl is Goudhaartje geen stout meisje dat het huis van een

lieve berenfamilie binnendringt, maar een boosaardig, grof serpent, dat liegt over wat 

ze de berenfamilie aangedaan heeft. Goudhaartje heeft een zwart hart. Ze verklaart 

dat Kleine beer zelf de dingen heeft gedaan, waarvan zij beschuldigd wordt. Dahl 

vertelt het verhaal vanuit het perspectief van een dierenadvocaat. Deze advocaat 

vertelt precies wat zich heeft afgespeeld en woont de rechtzaak bij tussen Goudhaartje 

en Kleine beer. Rechter Leeuw moet beslissen wie schuldig is en wie niet.

De Oostenrijkse componist Kurt Schwertsik (1935) schreef Goldilocks and the Three 

Bears, op.74 in 1996. De muziek vormt één geheel met de ontwikkeling van het 

verhaal, dat als het ware door de muziek heen gevlochten is.

NedPhO GO!

NedPhO GO! is het activiteitenprogramma van de Stichting Nederlands Philharmonisch 

Orkest dat klassieke muziek brengt bij jongeren binnen en buiten school, bij ouderen 

en zieken en bij buurtbewoners in de wijk. De muziektheatervoorstelling Goudhaartje 

is een unieke voorstelling. Door klassieke muziek te verbinden met live getekende 

beelden en een bekend sprookje, kunnen kinderen op een prikkelende manier kennis 

maken met klassieke muziek. Goudhaartje maakt ook deel uit van het educatieve 

traject: ontdek de kunstenaar in jezelf. Scholieren krijgen op school lessen van 

NedPhO GO! docenten, waarin gezongen, getekend, gefantaseerd en gemusiceerd 

wordt. Het doel is de kinderen zelf de magie van het creëren te laten ervaren.

Voor meer informatie: 020 521 75 00, www.nedphogo.nl of www.orkest.nl

Hoofdsponsor van NedPhO GO! Dit project is mede mogelijk gemaakt door:
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