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Ter Veldhuis verbaast zich over 
het hedendaagse nieuws, dat we 
in hoog tempo via allerlei media 
krijgen voorgeschoteld. ‘Ik herin-
ner me nog dat mijn vader onze 
eerste televisie aanschafte. In die 
tijd was nieuws nog heel erg saai, 
maar wel behoorlijk correct. Er 
was niks smeuïgs aan. De laatste 
jaren is nieuws steeds meer gaan 
lijken op amusement, het is in 
veel gevallen infotainment gewor-
den. Daar verbaas ik me over. 
Nieuws zou objectief moeten zijn.’ 
Zijn verbazing deelt Ter Veldhuis 
via THE NEWS - Peace Edition, ‘een 
meeslepend spektakel waarin zo-
veel gebeurt, dat je ogen en oren 
tekortkomt’. Op grote videoscher-
men worden echte tv-nieuwsfrag-

menten van over de hele wereld 
vertoond. De beelden en het com-
mentaar zijn gesampled tot zich 
soms herhalende soundbites. 
Twee zangeressen, die zowel kun-
nen scatten als opera zingen, fun-
geren als nieuwslezeressen. ‘Je 
zou het kunnen zien als een soort 
journaal’, verduidelijkt Ter Veld-
huis, terwijl hij in zijn muziekstu-
dio in Doorn wat voorbeelden 
toont. ‘We zappen van het ene 
naar het andere item. De nieuws-
lezeressen wisselen voortdurend 
van positie. Soms communiceren 
ze met de personen op de video-
schermen. Soms interviewen ze al 
zingend, soms fungeren ze als 
achtergrondzangeressen. De be-
geleidingsband, het Nederlands 

Reality opera 
THE NEWS  
visueel geluidspektakel

Lachwekkend, tragisch, hoopgevend

Wat is waar, wat is echt? Die vraag 
houdt componist Jacob ter Veldhuis, 
ook bekend als JacobTV, erg bezig.  
In de reality opera THE NEWS - 
Peace Edition probeert hij de 
toeschouwer aan de hand van 
internationale nieuwsbeelden zelf 
een oordeel te laten vormen over 
wat hij hoort en ziet.

Blazers Ensemble aangevuld met 
een aantal jazzmuzikanten, doet 
denken aan de bands die je ook 
in Amerikaanse talkshows ziet.’ 
Verwacht dan ook geen klassieke 
opera. Ter Veldhuis: ‘Het is een 
mix van alle muziek waarmee ik 
ben opgegroeid, van dance, rock, 
blues, jazz, tot klassieke muziek. 
Alle muziek is gebaseerd op het 
ritme en de melodie van het ge-
sproken woord; citaten van we-
reldleiders als Obama, Berlusconi, 
maar ook van de paus en de Dalai 
Lama. En dan in een soort rap 
gecomponeerd.’ 

provocatieF en Hoopvol
THE NEWS bestaat al jaren en Ter 
Veldhuis past de compositie 
steeds aan, al naargelang het land 
en de actualiteiten. In het buiten-
land trekt de voorstelling jong en 
oud, conservatief en progressief. 
De Amerikaanse pers beschreef 
het als ‘more insightful and informa-
tive than a week’s worth of cable news 
and talking-heads analysis.’ De  
Nederlandse première van THE 
NEWS vindt plaats op Festival de 
Basis. Ik toon de menselijke be-
hoefte aan vrede, vrijheid en de-
mocratie en de onmacht om dat, 
vooralsnog, overal te realiseren. 
Dat vind ik bijzonder tragisch en 
dat komt ook wel tot uitdrukking 
in deze opera. Toch denk ik dat 
de mensen hoopvol naar huis 
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muziek op de basis

Het muzikale programma van Festival de 
Basis start op vrijdag 13 september met de 
nederlandse première van THE NEWS-
Peace Edition, de opera over de rol van de 
media in de 21e eeuw van Jacobtv en het 
nederlands blazers ensemble. Zater-
dag 14 september staat in het teken van de 
local Heroes van soest, Zeist, Baarn en 
soesterberg. De hele dag kun je genieten 
van jonge singer-songwriters en bands die 
om 19.00u het stokje overdragen aan de 
afsluiters van de dag: eefje de visser en 
broken brass ensemble.

gaan. Door de opera heen klin-
ken voortdurend hoopvolle stem-
men, vaak zijn dat gewone 
mensen, die werkelijk weten hoe 
het is om te leven in een situatie 
waar oorlog heerst. Je ziet dat de 
wil om vrede te hebben groot is. 
Zelfs bij de soldaten in Congo, die 
de meest verschrikkelijke dingen 
hebben gedaan. Ze willen eigen-
lijk vrede, maar het lukt ze alleen 
niet – nóg niet.’ 

Wat: reality opera THE NEWS -  

Peace Edition, met de Amerikaanse jazz-alt 

LoiRE (specialist in indiase rap) en de jonge 

nederlandse allround mezzosopraan nora 

Fischer, onder begeleiding van het nederlands 

Blazers Ensemble

Wanneer: 13 (avond) en 15 (middag) 

september 

Waar: voormalige militaire vliegbasis 

soesterberg, soesterberg 

meer informatie en kaartverkoop: 

vredevanutrecht2013.nl

in het voorjaar van 2014 gaat de 

samenwerking met de nationale Reisopera 

‘THE nEWs – The opera’ in productie.

 #vrede2013 
Bekijk het hele programma  
op vredevanutrecht2013.nl 

of download de app

Zondag 15 september start met het verfris-
sende en veelzijdige vierkoppige matangi 
Quartet. Gevolgd door Jacobtv met THE 
NEWS-Peace Edition. Maak je daarna op voor 
een feestelijke swingende show waarbij stil 
blijven staan geen optie is! Want optredens van 
new cool collective zijn energiek, dansbaar, 
jazzy en soulvol.
Zaterdag 21 september is het slotspektakel van 
Vrede van Utrecht met de sound of Freedom: 
het metropole orkest & Friends, onder leiding 
van de Engelse dirigent Anthony Weeden, met 
gastoptredens van onder meer omar offen-
dum, pax, karsu dönmez, douwe bob, 
Wende snijders en oleta adams.

Voorafgaand aan de sound of 
Freedom vormen 500 zangers en 
muzikanten uit Utrecht onder leiding 
van merlijn twaalfhoven de galm. 
overal om je heen staan ze: zangers, 
strijkers, fluitisten, koperblazers en 
slagwerk. Het wordt groots, spannend 
en melodieus.

Waar: voormalige militaire  
vliegbasis soesterberg
meer info en kaartverkoop:  
vredevanutrecht2013.nl




