
‘LE DEVIN DU VILLAGE’   

(De Dorpsziener) 
18e eeuwse hit van Rousseau                                          

opnieuw op de planken in de Haagse regio ! 
 

Uitvoeringen in Wassenaar, Voorschoten, Noordwijk en Den Haag 

  

RESERVEER NÚ UW PLAATSEN ! 
 

De liefdesperikelen van Colette en Colin in de kameropera ‘Le Devin du village’ (de 
Dorpsziener) van Jean-Jacques Rousseau komen aan het slot tot een goed einde. Zo gaat 
het toch meestal in opera’s als amoureuze problemen het thema vormen? En als het dan 
zover is, dankzij de wijze bemiddeling van de Devin (de plaatselijk barman als Dorpsziener), 
is het feest. Er wordt gedanst op het plein voor het café. Vrolijker kan een opera níet 
eindigen! De leden van Vocaal ensemble Vox Clara vervullen zo een dubbelrol in deze 
productie van The (Broken) Consort: het zijn de zingende dorpsbewoners. ‘Allons danser!’ 

 
Repetitie koor (dorpsbewoners)  en orkest van de slotscène van Le Devin du Village 
 

Rousseau schreef en componeerde zijn opera in 1752. Na Pergolesi’s ‘Serva Padrona’ was 
het de tweede korte opera die Europa in korte tijd veroverde en andere componisten 
inspireerde, onder wie de jonge Mozart, maar ook Philidor en Corrette die beiden later 
aria’s aan Rousseau ontleenden. 
In de productie van het Voorschotense amateur barokensemble onder de artistieke leiding 
van Mariá Sanchez, speelt het verhaal - onder regie van de Franse regisseur François 
Gaubert - zich af in een Franse dorpje in de jaren ’60, toen de plaatselijke barman in veel 
Franse dorpjes nog de rol van vertrouwensman vervulde. Deze ‘dorpsziener’ (Klaas Aantjes, 
bas) weet Colette (sopraan Jitske Kuiper) met slim spel weer te verenigen met haar geliefde 
Colin (Dick Visser, tenor). En dan is het feest! 
 

De kaartverkoop voor de drie openbare voorstellingen is inmiddels goed op gang gekomen. 
Wacht niet tot het laatste moment met reserveren, de première is al over twee weken! 
En voor de voetballiefhebbers: Nederland speelt niet tijdens onze uitvoeringen! 
Vier het feest mee. Er is geen  mooiere opmaat tot uw vakantie! 
 

Met dank aan: Fonds 1818 - Rabobank Stimuleringsfonds                                
Louise de Lang-van Schaikstichting -  Gemeente Voorschoten           

Gemeente Wassenaar - Van Ommeren-de Voogtstichting 

Data uitvoeringen 

Zaterdag 14 juni, 20.30 u.  

Wassenaar, de Warenar 

Vrijdag 20 juni, 16.00 u. 

Noordwijk. Estec (besloten) 

Zondag 22 juni, 15.00 u.:   

Laaktheater, Den Haag 

Zaterdag 28 juni, 20.30 u. 

Voorschoten,                       

Cultureel Centrum 

Zondag 29 juni, 16.00 uur:  

Voorschoten,                       

Cultureel Centrum 

  

Kaartprijzen:    

Tot 18 jaar: € 10  

Volwassenen:                        

Bestelling vóór 1 mei: € 15  

Bestelling ná 1 mei € 17 

Aan de zaal € 18 

Reserveren: 

The (Broken) Consort 

consort@musantica.nl 
(vermeld naam, adres, aantal) 

tel. 071 561 1530 

___________________              

februari2014 

f 

  

Data uitvoeringen 

Zaterdag 14 juni, 20.30 u.  

Wassenaar, de Warenar 

Vrijdag 20 juni, 16.00 u. 

Noordwijk. Estec (besloten) 

Zondag 22 juni, 15.00 u.:   

Laaktheater, Den Haag 

Zaterdag 28 juni, 20.30 u. 

Voorschoten,                       

Cultureel Centrum 

Zondag 29 juni, 16.00 uur:  

Voorschoten,                       

Cultureel Centrum 

  

Kaartprijzen:    

Tot 18 jaar: € 10  

Volwassenen:                        

Bestelling vóór 1 mei: € 15  

Bestelling ná 1 mei € 17 

Aan de zaal € 18 

Reserveren: 

The (Broken) Consort 

consort@musantica.nl 
(vermeld naam, adres, aantal) 

tel. 071 561 1530 

___________________              

maart 2014 

f 

  

Data uitvoeringen 

Wassenaar:                    
De Warenar 

 

Zaterdag 14 juni, 20:30  
(première) 

 

Noordwijk, Estec 

Vrijdag 20 juni, 16:00 
(besloten) 

 

Den Haag,                     
Lycée Français 

Zondag 22 juni, 16:00 
 (voor de Francofone 

gemeenschap, besloten) 
 

Voorschoten:  
Cultureel Centrum 

 

Zaterdag 28 juni, 20:30  
Zondag 29 juni, 16:00  

 

Kaartprijzen: 
 

Volwassenen € 17 pp 
(aan de zaal: € 18 pp) 
Tot 18 jaar: € 10 pp 

 

Reserveringen: 
www.brokenconsort.nl 

o.v.v. datum, aantal/soort, 
naam 

 

 

http://www.brokenconsort.nl/

