Op Wacht
Fort Pannerden in de Hoofdrol
Op zondag 2 oktober 2022 stond Fort Pannerden in de hoofdrol
met de moderne opera Op Wacht. Dit was tevens de kick-off van
het totaalproject Fort in de Hoofdrol. In dit verslag een korte
terugblik op het maakproces van de voorstelling en een
vooruitblik naar de ambitieuze plannen voor 2023.
Opera Op Wacht in 2019
Opera Op Wacht is speciaal voor Fort Pannerden gecomponeerd en werd in 2019 voor het
eerst uitgevoerd. Componist Eva Beunk en regisseur Rob Hoekstra maakten een voorstelling
gebaseerd op de geschiedenis van dat fort.
Al 150 jaar is Fort Pannerden onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Na de
Tweede Wereldoorlog kwam het fort leeg te staan. In 2000 werd het gekraakt en zes jaar
later met veel geweld ontruimd. Deze elementen vormen de kapstok voor de opera. De opera
eindigt in een muzikale bevrijding.
De voorstelling werd uitgevoerd door een combinatie van professionals en amateurs.
De hoofdrolspelers zijn drie professionele zangers, die De Macht, De Soldaat en De Kraker
vertegenwoordigen. Het orkest bestaat uit louter hoornisten uit het amateurcircuit in de
(wijde) omgeving. Jazz-hoornist Morris Kliphuis heeft een belangrijke rol in de opera, zijn
improvisaties staan voor De Vrijheid.
Ruim 450 mensen waren aanwezig bij de voorstellingen in het weekend van 15 en 16
september 2019, als onderdeel van het 3 Oever Festival. Van de voorstelling werd ook een
filmregistratie gemaakt.
Het fort leren kennen
Elke scene van Op wacht speelt zich af in een andere ruimte in het fort. Het publiek wordt
door zwijgende gidsen begeleid naar de verschillende scenes en doet onderweg een indruk
op van de ruimtes en de objecten van het museum. Voor de meeste deelnemende musici en
voor veel mensen uit het publiek was dit een eerste kennismaking met een fort. Er ging een
wereld voor ze open.
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Roep om een reprise
Al snel na de voorstellingen in 2019 gingen er stemmen op om de voorstelling in reprise te
nemen. Door corona is dit vertraagd en kon dit pas in 2022 gerealiseerd worden. Eva en Rob
deden op basis van de ervaringen van drie jaar terug wat aanpassingen in de voorstelling,
waardoor deze nog beter op zijn plek viel.
Deels werd gewerkt met dezelfde musici en deels sloten nieuwe hoornisten zich aan.
Ook voor de rol van De Soldaat werd een nieuwe tenor gevonden. In een beperkt aantal
repetities wisten zij zich de muziek eigen te maken, leerden zij de weg kennen in het fort en
werden ook de nieuwe muzikanten echt onderdeel van het totale team.
Repetities
De repetities met het orkest van hoornisten stonden in 2022 onder leiding van dirigent en
hoornist Sjef de Kort. Op drie zaterdagen repeteerde het orkest deels in repetitieruimtes in de
regio en na sluitingstijd ook in fort Pannerden zelf. Het gaat voor de muzikanten niet alleen
om het spelen van de noten, maar ook om de routes bij de verplaatsingen in het fort.
De zangers repeteerden een eerste keer onder leiding van Sjef de Kort en Eva Beunk
in Amsterdam en spraken daarna nog een paar keer af om de gezamenlijke zangscenes door
te nemen. Op de laatste repetitiedag – de dag voor de voorstellingen - repeteerden ze op
locatie onder leiding van Eva Beunk en Rob Hoekstra.
Publiciteit
De publiciteit voor de reprise van Op Wacht sloot aan
bij de nieuwe huisstijl voor Fort in de Hoofdrol. Er
werden posters en flyers verspreid in het fort en op
culturele plekken in de directe omgeving (Gendt,
Pannerden, Zevenaar).
Online is informatie gedeeld via de website
opwacht.nl en via sociale media zoals Facebook,
Twitter en Instagram. De laatste weken werd de free
publicity ondersteund met een marketing-campagne op
Facebook en Instagram. Hierbij maakten we gebruik
van een teaser-filmpje met beelden uit de voorstelling
van 2019.
Persberichten zijn lokaal en landelijk verspreid.
Op lokale nieuwssites en uitagenda’s zijn de
voorstellingen aangekondigd. Helaas bleek een reprise
geen groot nieuws voor de landelijke culturele media.
Tijdens de voorstelling op 2 oktober kon het bezoekers
niet ontgaan dat Op Wacht onderdeel is van een groter
geheel. Met posters, banners, spandoeken en een vlag
werd aandacht besteed aan de overige forten die in de hoofdrol komen te staan.
Erwin Wigman heeft foto’s en video’s gemaakt tijdens de repetities en de
voorstellingen. Deze delen we als terugblik in de weken na de voorstelling via website en
sociale media. Ook zijn er korte interviewtjes gehouden met bezoekers. Deze gebruiken we
als teasers voor de voorstellingen die in 2023 volgen.

2

Kaartverkoop
Voor de verkoop van kaarten voor de drie voorstellingen op 2 oktober is gebruik gemaakt van
Eventbrite: https://operaopwacht.eventbrite.nl. Via linkjes op de website en via sociale media
werden mensen naar dat professionele ticketsysteem geleid.
Net als bij andere culturele activiteiten kwam de kaartverkoop langzaam op gang. Na
corona zijn mensen niet meer zo geneigd om lang van tevoren een voorstelling te boeken.
Begrijpelijk bekeken vanuit een publiek dat niet teleurgesteld wil worden door een eventuele
lockdown. Lastig voor organisatoren van evenementen.
De laatste week en zelfs op het laatste moment werden nog kaarten verkocht via
Eventbrite en voor toevallige passanten was verkoop aan de deur ook nog mogelijk. In totaal
hebben circa 120 mensen – variëren in leeftijd van 8 tot 88 – van een van de drie
voorstellingen genoten.

Reacties
De reacties vanuit het publiek waren vrijwel onverdeeld enthousiast. Hoewel de muziek voor
ongeoefende oren niet altijd makkelijk is, was de locatie en de ultieme bevrijding aan het slot
voor iedereen een pluspunt. Enkele bezoekers namen de moeite hun ervaring te verwoorden.
Rikie Boevink
'Op Wacht' moderne opera voor 33 hoorns, 3 zangers en 1 fort. Bijzonder hoe klanken je raken tussen
de eeuwenoude dikke muren van ' t fort. Geschiedenis komt tot leven met muziek en zang, van
beklemming in de catacomben naar bevrijding in de open lucht. Profs en vrijwilligers kunnen met
trots terugkijken op een bijzondere samenwerking en compositie. Ongelofelijk krachtig prachtig.
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Karin Netten, directeur KASKO (voorheen Kameroperahuis):
"Met Op wacht heeft Eva Beunk een zinderende auditieve ervaring gecreëerd. Als bezoeker ervaar je
het fort van binnenuit. De grootsheid, complexiteit, de kieren, hoeken en tunnels ervaar je via de
muziek. Deze compositie komt tot stand door een ingenieus construct van plaatsing en verplaatsing
van musici en de bezoeker zelf. De musici zijn op verschillende plekken in het fort opgesteld. Deze
opstelling wisselt meerdere keren. Sommige musici zijn zichtbaar, of kom je plots tegen waar je het
niet had verwacht, anderen staan ergens in de krochten van het fort en worden niet zichtbaar, geen
idee waar ze zich bevinden. De muren lijken muziek te maken. Daarnaast ben je als bezoeker ook
mede verantwoordelijk voor je eigen ervaring, al wandelend door het fort verandert de
compositie door je eigen verplaatsing. Op wacht is een zeer weldoordachte,
indrukwekkende muzikale constructie."
Een bezoeker
"Ik vond Op Wacht een bijzondere beleving, op een goede manier wel! De echo's van het fort maken
de verplaatsingsscenes heel bijzonder en hadden in het begin iets onheilspellends, maar gaven ook
mooi aan wat voor plek het is en hoe groot het fort is! Het was mooi hoe de groep werd verdeeld en
weer bij elkaar kwam.
Dit soort muziek ligt niet in mijn straatje en ik val niet in de doelgroep voor een opera en een van de
scenes duurde voor mij wel te lang, maar deze opzet is, denk ik, voor een breed publiek geschikt."
Fort in de hoofdrol
Met Op Wacht zetten we Fort Pannerden in de hoofdrol. Fort Pannerden is niet het enige fort
dat een voorstelling verdient. Tientallen forten liggen verscholen in het Nederlands
landschap. Je ziet ze pas echt als je er oog voor hebt. Als onderdeel van de Stelling van
Amsterdam en de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie maakten ze Nederland lastig
bereikbaar voor indringers. Veel gevochten werd er niet. Vaak was het vooral een kwestie van
wachten. Na de Tweede Wereldoorlog verloren veel forten hun functie. Maar ze bleven
bestaan als markant erfgoed in het Nederlandse landschap. Alsof ze wachten op een mooie
locatievoorstelling in, op en over forten.
Na de kick-off in 2022 in Fort Pannerden staan van maart tot en met november 2023
de andere forten in de hoofdrol. Teams van culturele makers uit verschillende disciplines
maken locatievoorstellingen voor fort-liefhebbers en omwonenden in Fort Maarsseveen, Fort
Ruigenhoek, Fort Vuren, Fort Nieuwersluis, Muziekfort Beverwijk en Fort bij Uithoorn.
Kijk voor de precieze data en tijden op www.fortindehoofdrol.nl
Subsidie en sponsoring
Op Wacht werd in 2019 mogelijk gemaakt door subsidies, sponsoring, crowdfunding en door
de vrijwillige inzet van velen. Zie: https://www.opwacht.nl/sponsoren-en-subsidie/
In 2022 bleek het lastiger om subsidie te verkrijgen, aangezien er sprake was van een
reprise. Gelukkig kon de voorstelling doorgang vinden door een financiële bijdrage vanuit het
Pact van Loevestein. Ook enkele sponsoren droegen bij, met geld of in natura, en wederom
hebben velen de voorstelling ondersteund met hun vrijwillige inzet.
Zie: https://www.opwacht.nl/sponsoren-en-subsidie-2/
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