Het verdronken land van Doggerland is onderdeel van de viering 150 jaar Vooruit Nieuwe
Waterweg, www.150jaarnieuwewaterweg.nl

Mede mogelijk gemaakt door 150 jaar Vooruit Nieuwe Waterweg, Gemeente Schiedam,
Rotterdam Festivals, Fonds Schiedam Vlaardingen e.o., Volkskracht en Deltaport
Donatiefonds.

Met dank aan het Rotterdams Philharmonisch Orkest, WG Theatertechniek, Nivell
Theatertechniek, Dudok, Blauwhoed en De Glasfabriek.

Agenda Domestica Rotterdam
Verborgen Broederschap

3 november 2022
20.00 – 21.15 uur
Grote Kerk, Epe
6 november 2022
11.30 – 12.30 uur
Heerenhuyskamerconcerten Rotterdam
Een kamermuziekprogramma met muziek en
vertelling over Mozart als vrijmetselaar.

Kerstconcert

7 december 2022
20.30 – 21.45 uur
Laurenskerk Rotterdam

Viool

Laurens van Vliet

Marie-José Schrijner
Maria Dingjan

Contrabas

Fluit en piccolo
Hobo en althobo

Mutsumi Watanabe

Raquel Marin Garces

Hoorn

Saxofoon

Eefje Habraken

Trompet

Francis Saunders

Trombone

Rosalinde Kluck

Veronika Lénártová
Eelco Beinema

Slagwerk

Miriam Sto�elsma
Wendy Leliveld

Felix Peijnenborg
Simon Wierenga

Andreas Oosterkamp
Remko de Jager
Martijn Boom

Jeroen Geevers

Carla Schrijner

Piano en klavecimbel Jan Willem Nelleke

Andreia Serra da Costa

Soundscape

Harke Wiersma
Clara Marques
Ron Tijhuis

Dirigent

18 januari 2023
20.30 – 22.00 uur
Laurenskerk Rotterdam
Samen met zangsolisten van Codarts een speciale
feestopera, geïnspireerd op en met elementen uit Die
Fledermaus van Johann Strauss jr.

Het topstuk

21 maart 2023
20.30 – 21.45 uur
Laurenskerk Rotterdam
De Goldbergvariaties in een eigenzinnig arrangement
speciaal voor Domestica gemaakt. Met dans van
Codarts studenten en een muzikaal verhaal van Kaat
Haest over Bach.

Romke-Jan Wijmenga

Fagot en contraforte Marieke Stordiau

Wim Ruitenbeek

Cello

basklarinet

Koen Stapert

Ilka van der Plas

Altviool

Klarinet, es- en

Schuberts Mis in G is de hoofdmoot van
dit
\ kerstconcert in samenwerking met de
Laurenscantorij, viooltalenten Diana Fakour en Marcel
Sutedja en verteller Elena Peeters.

Fledermaus Feest

Wim Steinmann
William Bakker

Meer concerten en kaarten:
www.domesticarotterdam.nl

Het verdronken land
van Doggerland

Een muzikaal beeldende voorstelling
over een verdwenen prehistorische
wereld, de 150-jarige Nieuwe
Waterweg en zeespiegelstijging.

Vrijdag 23 september 2022
20.00 uur
Zaterdag 24 september 2022
16.00 & 20.00 uur
De Glasfabriek, Schiedam

Industrialisatie Rotterdamse haven en innovatie

Chaos

Handel leidt tot industrie en grote fabrieken verrijzen in de stad en op de Maasvlakte. De
werkgelegenheid groeit.

In den beginne was Chaos. Die Chaos werd Water, Vuur, Lucht en Aarde.
Jean-Féry Rebel (1666 - 1747) - ‘Cahos’, uit: Les Élémens

Aleksandr Mosolov (1900 - 1973) - De IJzergieterij

Ontstaan van de wereld en Doggerland

Groei ten koste van wat?

Uit de scheiding van water en aarde ontstonden, verspreid over de wereld, zeeën en landen.
Doggerland was zo’n land, in het gebied waar nu de Noordzee stroomt.
Daar woonden mensen, al wel een miljoen jaar geleden, en ontwikkelden zich culturen, samen
en in strijd met de natuur.

Schets Doggerland

Doggerland verdwijnt
in zee

Tot het water te sterk werd en
Doggerland verdween in zee…
Zo’n 8000 jaar geleden was dat,
maar nog bijna dagelijks worden
in de Maasvlakte archeologische
vondsten gedaan. Vondsten
die ons laten zien hoe de
Doggerlanders zich eeuwenlang
konden aanpassen aan de omstandigheden, hoe ze van jagers vissers werden. Hoe een
prachtige cultuur, het Atlantis van het Noorden, tenslotte het onderspit moest delven.
Claudio Monteverdi (1576-1643) - Lamento della ninfa

Opening Nieuwe Waterweg

Die zee, de Noordzee, brengt in de loop der eeuwen ook weer kansen. Grote kansen voor de
Lage Landen die zich ontwikkelen tot een belangrijke speler in de handel over de wereldzeeën.
Ook Rotterdam zal daar tenslotte optimaal van profiteren als 150 jaar geleden de Nieuwe
Waterweg wordt gegraven. Een glorietijd breekt aan als de mooiste en grootste schepen zo de
haven van Rotterdam binnenvaren.
Aram Chatsjatoerjan (1903 - 1978) - ‘Adagio’, uit: Spartacus
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Darius Milhaud (1892 - 1974) – La création du monde

Rotterdam wordt de grootste haven
van de wereld en de economie blijft
groeien, jaar na jaar. Kan dat zomaar?
Kan de wereld dat aan? Moeten
we niet heel hard over een andere
toekomst gaan nadenken?
Charles Ives (1874 - 1954) - The
unanswered question

Hoe nu verder?

We kunnen ons niet meer verbergen voor de klimaatveranderingen, de klimaatcrisis. We zien
allemaal hoe het ijs van de bergen smelt en de rivieren opdrogen. Hoe her en der de voedselen drinkwatervoorziening in gevaar komt. We zullen creatief aan de slag moeten gaan om
onze Aarde te beschermen, ons aan te passen aan de nieuwe omstandigheden, zoals ooit
de Doggerlanders dat hebben gedaan. En zorgen dat we als mensheid nog lang van de Aarde
mogen genieten.
Jan Willem Nelleke – Arid (wereldpremière)

Credits

Domestica Rotterdam, bestaande
uit musici van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest
Wim Steinmann – dirigent en artistiek
leider
Eelco Beinema – programmeur

Fien Duijnmayer – zakelijke leiding
Tobias Kokkelmans – concept
Marleen Prins – regie en dramaturgie
William Bakker – geluid en soundscape
Jan Willem Nelleke – arrangeur en
componist
Rosa van der Vijver – zandkunstenaar

© Hélène van Domburg Fotografie

Biografieën
Domestica Rotterdam bestaat uit leden van het Rotterdams
Philharmonisch Orkest en staat onder muzikale leiding van
Wim Steinmann. Domestica zoekt de uitdaging in weinig
gespeeld repertoire, ongewone bezettingen en bijzondere
locaties of omstandigheden; het liefst in samenwerking
met diverse podia en andere kunstvormen. In seizoen
2022-2023 bestaat Domestica 25 jaar. Speciaal voor Het
verdronken land van Doggerland speelt Domestica in een
extra grote bezetting.

Rosa van der Vijver leerde van haar vader Gert van der Vijver,
ook wel bekend als de Zandtovenaar, de fijne kneepjes van
het zandschilderen. Sinds 2015 is ze fulltime bezig met
zandschilderen en vertoont in binnen- en buitenland haar
kunsten.
William Bakker is een ervaren componist en sounddesigner
in het theater. Hij ontwikkelde recent onder meer het
sounddesign voor Trojan Wars van Het Nationaal Theater.
© Hélène van Domburg Fotografie

Programma
Het verdronken land van Doggerland

Jan Willem Nelleke is een veelzijdig musicus die op veel
gebieden actief is. Als solist gaat zijn belangstelling vooral
uit naar minder bekende muziek, waarbij hij uitstapjes naar
lichtere stijlen en andere instrumenten - als harmonium en
synthesizer - niet schuwt. Hij heeft vele nieuwe werken in
première gebracht, waarvan er verscheidene aan hem zijn
opgedragen. Hij componeerde en arrangeerde reeds een
grote hoeveelheid muziek, onder andere voor Domestica
Rotterdam.

