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Bas-bariton José van Dam is onbetwistbaar inter- 
nationaal de meest bejubelde Belgische zanger van  
de laatste decennia. Toen ik hem naar aanleiding van 
zijn zeventigste verjaardag, vijftig jaar carrière en dertig 
jaar optredens in de Munt vroeg welke verjaardag hij 
de belangrijkste vond, antwoordde hij zonder aarzelen: 

“Dertig jaar optredens in de Munt! Het was het theater 
waarvan ik van jongs af aan droomde. Uiteindelijk  
ben ik in Brussel geboren en kreeg er mijn muzikale  
opleiding. Zo hoopte ik ooit eens op de planken van  
de Monnaie te staan.”

Tekst: Erna Metdepenninghen

José van Dam bouwde als Belgische zanger zijn carrière aanvankelijk vooral in 
het buitenland uit. Terwijl hij hoge ogen gooide in Parijs, Genève en Berlijn wist 
men in eigen land nauwelijks wie hij was. Met enig leedvermaak en ironie vertelt 
José van Dam dan ook dat hij toen dikwijls op recepties door de ambassadeurs 
van Nederland en Frankrijk om beurt als landgenoot geannexeerd werd. De tijd 
dat José van Dam anoniem door het leven ging, is gelukkig al lang voorbij.
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“Als Festival willen we jong talent samenbrengen 
met een gevierde ster, zodat ze opgemerkt  
worden door ons publiek. Zo wordt het Festival 
een ontmoetingsplek voor levende legendes  
en sterren van morgen.” Veerle Simoens
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MAGISTRALE  
STEMBEHEERSING

Ik hoorde José van Dam voor 
het eerst live in 1969 in Salzburg, 
waar de jonge zanger toen al de 
aandacht trok door zijn bronzen 
bas-bariton, voorname voordracht 
en voortreffelijke tekstprojectie. 
Het was het begin van een lange 
samenwerking met de Salzburger 
Festspiele en de legendarische 
dirigent  Herbert von Karajan, met 
wie José van Dam ook heel wat 
opnames realiseerde. Als er iets 
is waarvoor de bas-bariton altijd 
bewonderd wordt, dan is het zijn 
magistrale stembeheersing en de 
manier waarop hij dat volle, ronde 
en homogene geluid schijnbaar 
moeiteloos en met zoveel muzikali-
teit en stijlgevoel de zaal instuurt. 

Het repertoire dat José van Dam 
vertolkt in de meest prominente 
operahuizen van de wereld is uit-
gebreid en gevarieerd van Mozart 
over Rossini, Verdi en Wagner, 
Moessorgski, Berlioz, Massenet, 
Bizet en Debussy tot Messiaen en 
Bartholomée. Maar vergeten we 
niet dat José van Dam ook een erg 
gewaardeerd liedzanger is. Niet te 
verwonderen dat een van de eerste 
regels voor zijn studenten in de 
Muziekkapel Koningin Elisabeth is: 
passie voor je vak hebben, je ten 
volle geven.  Zelf heeft José van 
Dam dat altijd gedaan op zijn eigen 
beheerste manier, maar daarom 
niet minder intens of overtuigend. 
Vindt u de vertolkingen van zijn 
duivels (zoals Méphistophélès in 
Gounods Faust en La Damnation 
de Faust van Berlioz) niet satanisch 
genoeg? Daarop antwoordt José 
van Dam met een lach dat de figu-
ren demonisch genoeg zijn op zich-
zelf en er echt geen extra duivelse 
trekjes aan toe moeten gevoegd 
worden. De demonie blijkt trou-
wens ook uit de tekst die José van 
Dam altijd duidelijk gearticuleerd 
en met grote verstaanbaarheid laat 
horen. In dat opzicht is hij een on-

overtroffen vertolker van de Franse 
opera, in een taal die men als de 
moeilijkst zingbare van het hele 
lyrische repertoire bestempelt. 

GEBOREN LEERMEESTER

Zijn leerlingen drukt José van Dam 
voortdurend op het hart om vooral 
de medeklinkers te doen klinken en 
daar zelfs eventueel in te overdrijven 
want daarop steunen het legato, het 
begrijpen van de tekst, de poëti-
sche en dramatische expressie. 

José van Dam vertolkte Leporello in 
Don Giovanni in de verfilming van 
de Mozart-opera door Joseph Lo-
sey en was de centrale figuur in de 
film van Gérard Corbiau Le Maître 
de Musique. Hij is ook een van de 
geestelijke vaders van de Koningin 
Elisabethwedstrijd zang, omdat hij 
meende dat de wedstrijd jonge 
Belgische zangers de gelegenheid 
kon geven zich voor te stellen en  
verplichten hard te werken aan 
zichzelf en hun repertoire. Zijn rol 
als leermeester neemt hij ook op  
in The Generation Project, waar hij 
het podium deelt met de jonge 
Brusselse sopraan Sarah Defrise.

IEDEREEN UGENT!
Zondag 8 oktober 2017

Ontdek, beleef en vier 
200 jaar UGent op het 
UGent-stadsfestival!
www.iedereenugent.be
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“Niet toevallig steunt de UGent het concert  
The Generation Project op 9 oktober. Dag op dag  
200 jaar geleden opende het academiejaar met  
de allereerste zitting van de toen jonge universiteit.  
Twee eeuwen lang groeide de UGent van een kleine 
campus met 190 studenten en 16 professoren uit tot 
een breed verspreide universiteit met ruim 40.000  
studenten en 9.000 personeelsleden. Voor ons is 2017 
een symbolisch scharnierpunt: we blikken niet enkel  
terug op onze rijke geschiedenis, maar stellen ons 
vooral de vraag welke rol we in de toekomst als  
universiteit willen spelen. Gent Festival van Vlaanderen 
pikt naadloos in op die missie met haar thema  
Flash Forward. 
 
The Generation Project koppelt op het podium  
een ervaren meester met aanstormend muzikaal talent. 
Zo kan het publiek die rijzende sterren opmerken en  
hen ook blijven volgen in hun verdere leerproces.  
Net die wisselwerking en de magie die plaatsheeft  
op het podium, maakt ook fundamenteel deel uit van  

het DNA van onze universiteit. Elke dag begeleiden  
we jonge mensen bij de ontwikkeling van hun talenten. 
We geven de nodige kennis en bagage mee, waarmee 
ze zélf hun route kunnen uitstippelen. Zoals José  
van Dam en Sarah Defrise tijdens dit concert zullen doen. 
UGent 20.0 is niet de UGent van vandaag,  
niet de universiteit van morgen. Het is de Universiteit 
van de Toekomst.”

 
Rector  
Anne De Paepe

UNIVERSITEIT GENT  
& GENT FESTIVAL  

VAN VLAANDEREN:  
EEN UNIEK  

PARTNERSCHAP
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Uit La Clemenza di Tito: 
‘S’altro che lacrime’, KV 621

Uit Die Zauberflöte: ‘Ach! 
Ich fühl’s’, KV 620 
Concert-aria ‘Mentre ti 
lascio, o figlia’ KV 513

Uit Le Nozze di Figaro: 
‘Non più andrai’ KV 492

Uit Don Giovanni: ‘Deh 
vieni alla finestra’ KV 527

Giacomo Puccini 
Uit Gianni Schicchi: ‘O mio 
babbino caro’

Jules Massenet 
Uit Manon: ‘Suis-je gentille 
ainsi?...Profitons bien de la 
jeunesse’

Felix  
Mendelssohn-Bartholdy 
Uit Elias: Aria ‘Es ist genug’, 
Op. 70

Richard Wagner 
Uit Tannhäuser: ‘O du, 
mein holder Abendstern’, 
WWV 70

Jules Massenet 
Uit Manon: ‘Les grands 
mots que voilà...Epouse 
quelque brave fille’

Wolfgang Amadeus 
Mozart 
Uit Don Giovanni: ‘La ci 
darem la mano’, KV 527

Uit Le Nozze di Figaro: 
‘Cinque, dieci, venti,  
trenta’, KV 492

PRAKTISCH

Maandag 09 oktober 
20:30 / Sint-Baafskathedraal
Tickets 
14 / 26 / 42 / 49 / 55 euro 
Tickets & info 
www.gentfestival.be

concert van

UITVOERDERS

Symfonieorkest Vlaanderen 
o.l.v. Jan Latham-Koenig

Solisten
José van Dam, bas-bariton
Sarah Defrise, sopraan

PROGRAMMA

Wolfgang  
Amadeus Mozart
Ouverture Le Nozze  
di Figaro, KV 492

Uit Le Nozze di Figaro:  
‘Giunse alfin il momento...
Deh vieni, non tardar’,  
KV 492

OPENINGSCONCERT VAN HET ACADEMIEJAAR VAN UNIVERSITEIT GENT  
IN HET KADER VAN DE 200E VERJAARDAG

SARAH DEFRISE
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http://www.gentfestival.be



