
Operakoor “Bel Canto”  

Operakoor “Bel Canto” is een enthousiast koor in de gemeente Velsen. Een operakoor dat 
naast het jaarlijks Zomer- en Kerstconcert elke twee jaar een complete opera op de 
planken zet in de Stadsschouwburg Velsen. Bij elke nieuwe opera wordt zorgvuldig 
gekeken of er voldoende koorwerk in de opera zit. Het koor wil tenslotte zingen!  

Het koor bestaat uit ruim 70 enthousiaste leden, woonachtig in de regio Kennemerland. 
Zij staan onder leiding van dirigent Marco Bons. De repetities vinden plaats op 
dinsdagavond van 19.30 uur tot 22.15 uur in gebouw De Abeel, Abelenstraat 1 te 
IJmuiden. De koorleden zijn zowel vaste leden als ook projectleden die zich hebben 
ingeschreven voor deelname aan de eerstvolgende opera. Er bestaat altijd gelegenheid 
om vrijblijvend een repetitieavond bij te wonen.  

In de opera’s die iedere twee jaar worden uitgevoerd, worden de hoofdrollen vertolkt 
door professionele solisten. Zowel bekende als ook beginnende solisten hebben eerst 
auditierondes doorlopen voordat zij worden uitgekozen om de voor hen zo felbegeerde 
rol te zingen. Ook wordt bij iedere opera opnieuw bekeken wie de opera gaat regisseren. 
Marco Bons is de vaste dirigent van ‘Bel Canto’. Een vrolijke maar zeer ambitieuze man 
die het koor altijd laat stralen en het beste bij iedereen naar boven haalt. Opera’s worden 
muzikaal begeleid door een compleet symfonieorkest, ook onder leiding van Marco Bons.  

Elke twee jaar wordt een volledige opera uitgevoerd in de Stadsschouwburg Velsen. 
Hiermee heeft het koor zich als amateurgezelschap een unieke status verworven in 
Nederland. Voorbeelden uit de laatste jaren zijn:  

•	I Puritani (2004), 
•	Faust (2006), 
•	Nabucco (2008), 
•	L’Elisir d’Amore(2010), •	Giovanna d’Arco (2012), •	Carmen (2014),  

•	Aida (2016), 
•	Macbeth (2018) en •	Turandot (2021).  

Inmiddels is het een indrukwekkende reeks van 28 operaproducties die “Bel Canto” heeft 
uitgevoerd en die een aanvang heeft genomen in 1968. 
Naast de opera’s worden tussentijds concerten uitgevoerd, waarbij meestal highlights 
worden gezongen uit allerlei verschillende opera’s van uiteenlopende componisten.  

In 2023 op 18 en 19 maart brengt Bel Canto de opera Nabucco van Verdi voor het 
voetlicht. Een groots en meeslepend verhaal over liefde, jaloezie, verraad én met 
prachtige koorwerken waaronder het wereldberoemde slavenkoor. In het voorjaar start 
de kaartverkoop. Hou de website in de gaten! 

Nieuwe leden en projectleden zijn altijd meer dan welkom. De deur staat elke 
repetitieavond open en er is een gastvrije ontvangst!  

Voor meer informatie zie onze website: www.operakoorbelcanto.nl  

 


