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Wat doe je als de wereld stil lijkt te staan, de tijd gewoon doortikt en er een
onzichtbare vijand op de loer ligt? 5 musici proberen hun draai te vinden in het
nieuwe normaal. Wie houdt zich staande? Wie draait door? En wie geeft op? 
Een tragikomische vertelling over wanhoop, strijd en overlevingsdrang. Over
troost, saamhorigheid en de noodzaak van creativiteit.



BINGE Collective is een jong muziektheatercollectief, bestaande uit vlnr Tiemo Wang 
(bariton en violist), Mijke Sekhuis (sopraan), Erik Slik (tenor), Valentina Tóth (actrice 
en pianiste) en Janneke Schaareman (mezzosopraan). Alle vijf zijn zij klassiek 
geschoolde musici, met het gedeelde verlangen om klassieke muziek te brengen voor 
iedereen vanuit onverwachte, theatrale hoek. 

De leden van BINGE Collective delen een liefde voor vocale muziek, maar hebben alle vijf zeer 
uiteenlopende achtergronden; van hardcore opera naar experimenteel muziektheater, van 
lichtere muziek tot teksttoneel. Ze vinden elkaar in het zoeken naar nieuwe vormen, door 
middel van kruisbestuivingen met andere disciplines. Crossovers waarin klassieke muziek een 
eigen balans vindt met andere kunstvormen, zoals film, theater en beeldende kunst. 

Opgericht in 2020, midden in de Coronatijd, gingen zij vastberaden op zoek naar vormen 
waarin wél mogelijkheden waren; dat resulteerde in de film Lockdown Sessions. Een 
tragikomische film, in regie van Ruut van der Beele: een zoektocht naar houvast in een 
surrealistische werkelijkheid, over de impact van de vele lockdowns op de mens en op 
onderlinge relaties, en tegelijkertijd op de positie van kunst & cultuur. Met deze film brengt 
BINGE Collective klassieke muziek in heldere, theatrale beeldtaal, waarmee het collectief de 
schoonheid, kracht en toegankelijkheid van klassieke muziek wil onderstrepen. Van aria tot 
soundtrack, met een eigenzinnig en hedendaags randje.

In de voorstelling Lockdown Sessions Live wordt de film gecombineerd met een live theatraal 
optreden van het collectief. In regie van Linda Zijl en met muziek van onder andere Mozart, 
Cole Porter en Händel, zoeken zij de grenzen op tussen heel rauw, mierzoet en alles 
daartussenin.



MIJKE SEKHUIS - SOPRAAN 
Zingt vol overgave lied, opera en hedendaags klassiek. Ze vertolkte 
rollen in opera’s van Mozart tot Willem Jeths bij gezelschappen als De 
Nederlandse Reisopera, Barokopera Amsterdam en Opera Nijetrijne en in 
muziektheatervoorstellingen van o.a. Het Zuidelijk Toneel, Hollands Diep en 
Muziektheater Transparant.

JANNEKE SCHAAREMAN - MEZZO-SOPRAAN
 Zoekt haar eigen taal in lied, muziektheater en opera. Met haar dramatische 

stem vertolkte ze rollen als Carmen, Charlotte en Sesto en zong ze liederen
van Mahler, Cramer en Wagner. Janneke zoekt als performe 

graag de grenzen van het klassieke genre op en maakte en zong onder
andere bij Opera Zuid, Kameroperahuis Zwolle, Tryater en Het Laagland.

De makers 

ERIK SLIK - TENOR 
Opera, oratorium, cabaret, lied en muziektheater: is schakelend 
tussen de verschillende genres in zijn element. Erik zong o.a. rollen 
bij De Nationale Opera, Holland Opera en De Nederlandse 
Reisopera; en hoofdrollen in wereldpremières van Bob 
Zimmerman, Jonathan Dove en Calliope Tsoupaki. Erik is sinds 
2014 een van de vaste leden van vocaal ensemble Frommermann. 

TIEMO WANG - BARITON, VIOLIST 
Gepassioneerd musicus, thuis in alle muziekstijlen. Tiemo begon zijn 

muzikale loopbaan als violist en ontwikkelde zich later tot een veelzijdig 
zanger en performer. Hij zong in voorstellingen van o.a. De Nationale 

Opera, Oorkaan, Silbersee, Muziektheater Transparant en de Nederlandse 
Reisopera. Hij werkt met ensembles als ASKO|Schönberg, Slagwerk Den 

Haag, Il Gardellino en De Nederlandse Bachvereniging.

VALENTINA TÓTH - PIANISTE, ACTRICE 
Valentina Tóth is actrice, pianiste en zingt daarnaast ook. Ze bracht 
als pianiste twee albums uit bij Challenge Classics. Voor haar eerste 
album, Hungarian Horizon, ontving zij in 2014 een Diapason d’Or. 
Als actrice speelde en maakte ze o.a. bij De Toneelschuur, Het 
Houten Huis, Theater Antigone en Theatre National de Bruxelles. 
Onlangs won Valentina -na een zinderende finale- zowel de jury- 
als de publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival 2022.



RUUT VAN DER BEELE - LOCKDOWN SESSIONS 
Ruut van der Beele is sinds 2002 freelance filmregisseur. Hij maakt
uiteenlopende producties zoals documentaires, korte films, reality en
videoclips. Hij maakte videoclips voor o.a. Minka en Villa Zeno. In 2015
maakte hij voor en met theatermaker Lucas de Man de documentaire
In search of Europe.

HUGO BOUMA 
Hugo Bouma is componist, arrangeur, en muziekpublicist: hij 
vat dit zelf graag samen onder de noemer muziekschrijver. Hugo 
schreef o.a. het symfonische gedicht Zelfportret in opdracht van het 
UvA-Orkest en de kameropera Kreeftenkok in opdracht van het Opera
Forward Festival. Hij is zowel arrangeur als altviolist bij het Ricciotti-ensemble
en schrijft regelmatig bijdragen voor o.a. het maandblad Preludium. 

LINDA ZIJL - LOCKDOWN SESSIONS LIVE 
Linda Zijl is actrice en theatermaker. Ze speelde in voorstellingen van 

Toneelgroep Oostpool, Golden Palace, Keesen&Co en BonteHond. Samen 
met schrijver en acteur Teun Smits richtte ze in 2016 haar eigen 

theatergezelschap De Vlieg op. Ze regisseerde hier onder andere de 
voorstelling Zoetstof voor, welke werd genomineerd voor de BNG BANK 
Theaterprijs 2018. Vanaf 2021 gaat dit gezelschap onder haar artistieke 

leiding verder onder de naam Zijlmakerij.

Regie 

BOB ZIMMERMAN
Bob Zimmerman is componist en arrangeur. Hij schreef o.a. de score 

voor films als Tirza, Snapshots, De Avonden en Süskind. Zeer succesrijk 
waren zijn scores voor de natuurfilms De Nieuwe Wildernis en Holland, 

Natuur in de Delta. Hij is een van de vaste arrangeurs van het Metropole 
Orkest en van TV-programma’s als Maestro en en Una Voce Particulare.

Arrangementen



Muziek & tekst

MARZELLINE:
Mir ist so wunderbar,
Es engt das Herz mir ein;
Er liebt mich, es ist klar,
Ich werde glücklich sein.
 
LEONORE:
Wie gross ist die Gefahr,
Wie schwach der Hoffnung Schein!
Sie liebt mich, es ist klar,
O namenlose Pein!
 
ROCCO:
Sie liebt ihn, es ist klar;
Ja, Mädchen, er wird dein.
Ein gutes, junges Paar,
Sie werden glücklich sein.
 
JAQUINO:
Mir sträubt sich schon das Haar,
Der Vater willigt ein;
Mir wird so wunderbar,
Mir fällt kein Mittel ein.

Mir ist so wunderbar (Uit: Fidelio, op. 72)
L. v. Beethoven (1770-1827)

MARZELLINE:
Een vreemd gevoel bekruipt me,

Mijn hart is ervan vervuld;
Hij houdt van me, het is duidelijk,

Ik zal gelukkig zijn. 
 

LEONORE:
Hoe groot is het gevaar,

Hoe zwak lijkt nog de hoop!
Ze houdt van me, het is duidelijk,

Oh, naamloze pijn!
 

ROCCO:
Zij houdt van hem, het is duidelijk,

Ja, meisje, hij zal van jou zijn.
Een mooi, jong stel,

Ze zullen gelukkig zijn.
 

JAQUINO:
Mijn haren staan recht overeind,

De vader gaat akkoord;
Een vreemd gevoel bekruipt me,
Ik kan geen oplossing bedenken.



Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem.
Amen.

Lacrimosa (Uit: Requiem, KV 626)
W. A. Mozart (1756-1791) / arr. H. Bouma

Treurig die dag
Wanneer uit de as zal opstaan

Een tot schuldig te veroordelen man.
Heer, heb medelijden met hem

Milde heer Jezus,
Gun hen de eeuwige rust.

Amen.

Cold Song (Uit: King Arthur)
H. Purcell (1659-1695) / arr. H. Bouma

What power art thou, who from below
Hast made me rise unwillingly and slow
From beds of everlasting snow?
See'st thou not how stiff and wondrous old
Far unfit to bear the bitter cold,
I can scarcely move or draw my breath?
Let me, let me freeze again to death.

Welke krachten heeft gij, die vanuit de diepten
mij heeft doen opstaan, onwillig en traag
uit de bedden van de eeuwige sneeuw?

Ziet gij niet, hoe stijf en wonderbaarlijk oud ik ben,
hoe ongeschikt om de bittere kou te trotseren,

hoe ik nauwelijks kan bewegen of ademen?
Laat me, laat me weer doodvriezen.

Dido’s Lament (Uit: Dido and Aeneas)
H. Purcell (1659-1695) / arr. H. Bouma

When I am laid, am laid in Earth,
May my wrongs create
No trouble in thy Breast.
Remember me, remember me, 
But ah! forget my fate.

Als ik neerdaal, neerdaal in het graf,
Laat mijn slechte daden

Geen onrust geven in uw borst.
Gedenk mij toch,

Maar ach! - vergeet mijn lot.



Moon river, wider than a mile,
I'm crossing you in style some day.
Oh, dream maker, you heart breaker,
Wherever you're goin', I'm goin' your way. 

Two drifters, off to see the world,
There's such a lot of world to see.
We're after the same rainbow's end, 
                               waitin' 'round the bend,
My huckleberry friend, Moon river, and me.

Moon River (Uit: Breakfast at Tiffany's)
Henry Mancini (1924-1994) / arr. B. Zimmerman

Maanrivier, breder dan een mijl
Op een dag zal ik je oversteken, in stijl

Oh dromenmaker, jij hartenbreker,
Waar je ook gaat, ik ga met je mee.

 
Twee zwervelingen, klaar om de wereld te ontdekken,

Er is ook zoveel wereld om te zien.
We jagen allebei het einde van de regenboog na, 

die om de hoek ligt te wachten,
Mijn ideale vriend, maanrivier en ik.

Bella Ciao (trad. partizanenlied)
arr. B. Zimmerman

Una mattina mi sono alzato,
o bella, ciao! 
Una mattina mi sono alzato,
e ho trovato l'invasor.

Op een ochtend werd ik wakker,
Oh vaarwel schoonheid

Op een ochtend werd ik wakker,
En vond ik de vijand.



O partigiano, portami via,
o bella, ciao!
O partigiano, portami via,
ché mi sento di morir.

E se io muoio da partigiano,
o bella, ciao! 
E se io muoio da partigiano,
tu mi devi seppellir.

E seppellire lassù in montagna,
o bella, ciao! 
E seppellire lassù in montagna,
sotto l'ombra di un bel fior.

E le genti che passeranno,
o bella, ciao!
E le genti che passeranno,
mi diranno Che bel fior!

E questo il fiore del partigiano,
o bella, ciao! 
E questo il fiore del partigiano,
morto per la libertà!

Oh partizaan, neem mij mee,
Oh vaarwel schoonheid!

Oh partizaan, neem mij mee,
Want ik voel dat ik snel sterf. 

 
En als ik sterf als partizaan

Oh vaarwel schoonheid!
En als ik sterf als partizaan,

Begraaf mij dan. 
 

En begraaf mij hoog in de heuvels.
Oh vaarwel schoonheid!

En begraaf mij hoog in de heuvels
in de schaduw van een mooie bloem.

 
In ’t voorbijgaan zeggen straks mensen

Oh vaarwel schoonheid!
In ’t voorbijgaan zeggen straks mensen:

voor wie bloeit die bloem daar nou?
 

’t Is de bloem van de partizaan
Oh vaarwel schoonheid!

’t Is de bloem van de partizaan,
die voor de vrijheid viel!

Dumka 
P. Tchaikovsky (1840-1893)

L’invitation au Voyage 
H. Duparc (1848-1933)

Mon enfant, ma sœur,
Songe à la douceur
D’aller là-bas vivre ensemble!
Aimer à loisir,
Aimer et mourir
Au pays qui te ressemble!

Mijn kind, mijn zuster, 
Denk eens hoe heerlijk het zou zijn

Daarheen te gaan en samen te leven! 
Om lief te hebben in alle rust,

Om lief te hebben en te sterven
In het land dat op je lijkt!



Les soleils mouillés
De ces ciels brouillés
Pour mon esprit ont les charmes
Si mystérieux
De tes traîtres yeux,
Brillant à travers leurs larmes.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté!

Vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux
Dont l’humeur est vagabonde;
C’est pour assouvir
Ton moindre désir
Qu’ils viennent du bout du monde.

Les soleils couchants
Revêtent les champs,
Les canaux, la ville entière,
D’hyacinthe et d’or;
Le monde s’endort
Dans une chaude lumière.

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,
Luxe, calme et volupté!

De waterige zonnen
Van deze troebele luchten

Hebben voor mij de charmes
Zo geheimzinnig

Van je trouweloze ogen,
Fonkelend door hun tranen heen.

 
Dáár is alles orde en schoonheid,

Weelde, kalmte en genot.
 

Zie op deze grachten
De slapende boten
Reislustig van aard;

Het is om te vervullen
Je minste verlangen

Dat zij van het einde van de wereld komen.
 

De ondergaande zonnen
Bekleden de velden,

De vaarten, de hele stad,
Met hyacint en goud;

De wereld gaat slapen
In een warm licht.

 
Dáár is alles orde en schoonheid,

Weelde, kalmte en genot!

KV 626 (een dwarsdoorsnede) 
W. A. Mozart (1756-1791) / arr. H. Bouma

Requiem aeternam,
Dona eis, Domine!

Tuba mirum spargens sonum,
per sepulchra regionum,
coget omnes ante thronum.

Dies irae,
dies illa.

Amen.

Heer! Geef hen
Eeuwige rust.

 
De wonderbaarlijke bazuin

zal allen uit het dodenrijk
tot voor de troon oproepen.

 
Die dag,

Die dag des toorns.
 

Amen.



Svegliatevi nel core
furie d'un'alma offesa
a far d'un traditor
aspra vendetta!

L'ombra del genitore
accorre a mia difesa
e dice: a te il rigor
Figlio si aspetta.

Woede, ontwaak in mijn hart,
woede van een beledigde ziel,

zodat er bittere wraak kan worden genomen
op de verrader!

 
De ziel van mijn vader haast zich

om mij te verdedigen
Hij vertelt me; “Mijn zoon,

van jou wordt nu wreedheid verwacht.”

Svegliatevi nel core (Uit: Giulio Cesare)
G. Haendel (1685-1759)

Vainement, ma bien-aimée (Uit: Le Roi d'Ys)
E. Lalo (1823-1892)

Vainement, ma bien-aimee,
On croit me desesperer:
Pres de ta porte fermee.
Je veux encor demeurer!

Les soleils pourront s’eteindre,
Les nuits remplacer les jours,
Sans t’accuser at sans me plaindre,
La je resterai toujours!

Je le sais, ton ame est douce,
Et l’heure bientot viendra,
Ou la main qui me repousse
Vers la mienne se tendra!

Ne sois pas trop tardive
A te laisser attendrir!
Si Rozenn bientot n’arrive,
Je vais, helas! Mourir!

Tevergeefs, mijn geliefde,
Men denkt dat ik wanhopig ben:

Naast jouw gesloten deur
Wil ik nog steeds blijven!

 
Zonnen zouden kunnen doven,

Nachten de dagen vervangen,
Maar, zonder jou te beschuldigen 

en zonder te klagen,
Ik blijf voor altijd hier!

 
Ik weet dat je een goed hart hebt,

En spoedig zal het uur slaan,
Waarin de hand die mij nu nog wegduwt,

Zich uit zal strekken naar de mijne!
 

Wees niet te laat 
met het openstellen van je hart,

Als Rozenn niet binnen afzienbare tijd verschijnt,
Zal ik sterven!



LE DANCAÏRE
Nous avons en tête une affaire.

MERCÉDÈS et FRASQUITA
Est-elle bonne, dites-nous?

LE DANCAÏRE
Elle est admirable, ma chère
Mais nous avons besoin de vous.

LE REMENDADO
Oui, nous avons besoin de vous!

CARMEN
De nous?

LE DANCAÏRE
De vous!

FRASQUITA
De nous?

LE REMENDADO
De vous!

MERCÉDÈS
De nous?

LE DANCAÏRE
We hebben een plan in ons hoofd.

 
MERCÉDÈS et FRASQUITA

Is het een goed plan, zeg eens?
 

LE DANCAÏRE
Het is subliem, mijn schatje

Maar we hebben jullie nodig.
 

LE REMENDADO
Ja, we hebben jullie nodig!

 
CARMEN

Ons?
 

LE DANCAÏRE
Jullie!

 
FRASQUITA

Ons?
 

LE REMENDADO
Jullie!

 
MERCÉDÈS

Ons?

Quintet (Uit: Carmen)
G. Bizet (1838-1875)



FRASQUITA, MERCÉDÈS et CARMEN
Quoi! Vous avez besoin de nous?

LE REMENDADO et LE DANCAÏRE
Oui, nous avons besoin de vous!
Car nous l'avouons humblement,
Et fort respectueusement:
Quand il s'agit de tromperie,
De duperie, de volerie,
Il est toujours bon, sur ma foi,
D'avoir les femmes avec soi,
Et sans elles,
Mes toutes belles,
On ne fait jamais rien de bien.

FRASQUITA, MERCÉDÈS et CARMEN
Quoi! Sans nous jamais rien de bien?

LE DANCAÏRE et LE REMENDADO
N'êtes vous pas de cet avis?

FRASQUITA, MERCÉDÈS et CARMEN
Si fait, je suis de cet avis.
Si fait vraiment je suis de cet avis.

TOUS LES CINQ
Quand il s'agit de tromperie,
De duperie, de volerie
Il est toujours bon sur ma foi
D'avoir les femmes avec soi.
Et sans elles, les toutes belles,
On ne fait jamais rien de bien.

FRASQUITA, MERCÉDÈS et CARMEN
Wat! Jullie hebben ons nodig?

 
LE REMENDADO et LE DANCAÏRE

Ja, we hebben jullie nodig!
Want we geven het nederig,

En ook vol eerbied toe:
Als het om bedriegen gaat,

Om misleiden, en om beroven,
Dan is het altijd goed, ik zweer het,

Om vrouwen bij je te hebben,
Want zonder hen,

Mijn mooie dames,
Loopt het nooit goed af

 
FRASQUITA, MERCÉDÈS et CARMEN

Wat? Zonder ons loopt alles in het honderd? 
 

LE DANCAÏRE et LE REMENDADO
Hebben jullie niet ook die indruk? 

 
FRASQUITA, MERCÉDÈS et CARMEN

Zeker, dat vind ik ook!
Ja hoor, daar ben ik het helemaal mee eens! 

 
TOUS LES CINQ

Als het om bedriegen gaat,
Om misleiden, en om beroven,

Dan is het altijd goed, ik zweer het,
Om vrouwen bij je te hebben,

Want zonder hen, die mooie dames,
Loopt het nooit goed af.



U hebt mij een brief geschreven, ontkent u het maar niet.
Ik heb de bekentenis van een hart vol vertrouwen gelezen,
de ontboezeming van een onschuldige liefde. 
Uw openhartigheid heeft me diep geraakt:
het heeft gevoelens die al lang sluimerden opnieuw doen opborrelen.
Ik zal u hier niet voor prijzen, 
maar ik zal u terugbetalen met een even ongekunstelde bekentenis.
Luister naar wat ik opbiecht, en veroordeel me vervolgens zo u wenst!

Als ik mijn leven had willen beperken tot de familiekring, 
en als het lot gewild had dat ik echtgenoot en vader zou zijn,
dan zou ik waarschijnlijk geen enkele andere bruid hebben gekozen, dan u. 

Maar ik ben niet gemaakt voor het geluk van het huwelijk, dat is mijn ziel vreemd,
uw volkomenheden zijn aan mij verspild, ik ben ze niet waard.
Geloof me, ik geef u mijn woord, het huwelijk zou een kwelling voor mij zijn.
Hoeveel ik ook van u zou houden, de macht der gewoonte zou deze liefde doden.

Oordeelt u zelf wat Hymenaeus* voor ons in petto heeft, wellicht voor een heel lange tijd. 
Men kan niet terugkeren naar zijn dromen of zijn jeugd,
ik kan mijn ziel niet nieuw leven inblazen!

*Griekse god van het huwelijk 

Onegin’s Aria (Uit: Jevgeni Onegin)
P. Tchaikovsky (1840-1893)



Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
Und auf dem Wege, den ich gehen werde,
Wird uns, die Glücklichen, sie wieder einen,
Inmitten dieser sonnenatmenden Erde…

Und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
Werden wir still und langsam niedersteigen,
Stumm werden wir uns in die Augen schauen,
Und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen…

Morgen 
R. Strauss (1864-1949)

En morgen zal de zon opnieuw gaan schijnen,
En op het pad, dat ik dan zal volgen,

Zal zij ons, gelukkigen, weer herenigen,
Temidden van deze zonlichtademende aarde....

 
En naar het strand, wijds en golvenblauw,

Zullen wij stil en langzaam afdalen,
Zonder woorden zullen we elkaar in de ogen kijken,
En op ons zal het stille zwijgen van geluk neerdalen.

Ik hou van u als een broer, of misschien, misschien wel iets meer.
En misschien met meer tederheid.
Luister naar me, wordt niet boos:
een jong meisje verwisseld wel vaker haar ene boze droom voor een andere.
U moet leren uw gevoelens te beheersen:
niet iedereen zal u begrijpen zoals ik dat doe. 
Naïviteit leidt tot rampspoed!



Voor de realisatie van de muziekfilm ‘Binge Collective: Lockdown Sessions’ 
ontving BINGE Collective financiële steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
(Cultuurmakersfonds) en Schakel025: Stroomversneller Arnhem.

Met dank aan:

Ev'rytime we say goodbye, I die a little,
Ev'rytime we say goodbye, I wonder why a little,
Why the Gods above me, who must be in the know,
Think so little of me, they allow you to go.

Als je bij me bent dan heerst er een lenteachtige atmosfeer,
Ik kan dan ergens een leeuwerik daarover horen zingen,

Er is geen fijner liefdeslied, maar hoe vreemd is die omslag van majeur naar mineur,
Elke keer als we afscheid nemen.

Ev'rytime we say goodbye 
Cole Porter (1891-1964) / arr. B. Zimmerman 

When you're near, there's such an air of spring about it,
I can hear a lark somewhere, begin to sing about it,
There's no love song finer, but how strange the change from major to minor,
Ev'rytime we say goodbye.

Elke keer bij het afscheid nemen, besterf ik 't een beetje,
Elke keer vraag ik me een beetje af,

Waarom de goden daarboven die er toch weet van moeten hebben,
Zo weinig met me op hebben dat zij het toelaten dat jij weggaat.


