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Kaarten á € 22,50 
inclusief feestelijke ontvangst 
en een hapje en drankjes na 
afloop zijn online verkrijgbaar 
via www.scagontheater.nl of 
voor zover nog beschikbaar aan 
de zaal. 
 
Scagon Theater 
Markt 18 - Schagen  

inloop 14.30 aanvang 15.00 uur 

 

 

Wij wensen u  
een voorspoedig 

nieuwjaar 

 

Meesterlijk Schagen  

presenteert het  

zevende Schager 

Nieuwjaarsmiddagconcert 

 

In de sfeervolle foyer van het 

Scagon Theater ontvangen wij u  

met een hapje en een drankje. 

Zoals gebruikelijk is er na afloop, 

een informele borrel met gezellige 

muzikale omlijsting.

Mede mogelijk gemaakt door: 

   Ontwerp en opmaak: SdH Vormgeving/Bredewold & Buczynski | Foto’s Artiesten aangeleverd | Gedrukt door Drukkerij Springeruit
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Porgy and Bess  
en West  Side Story 

 
Stéphanie Des jardins (sopraan) en 

David Visser (bari ton) met Mirsa Adami 

aan de vleugel, zullen, onder regie van 

Gusta Teengs Ger rit sen, vocaal inhoud 

geven aan de prachtige  com posi ties 

 

 

 

Het  

wordt  

wederom  

iets  

bijzonders,  

het 

Nieuwjaars- 

middagconcert 

op  

deze  

eerste  

dinsdag  

van  

het  

nieuwe  

jaar  

2020  



Pianiste Mirsa Adami begon haar 

pianos tudie in Tirana, Albanië. Ze ver -

vol gde dit vanaf 1991 in Ned er land bij 

Jan Huiz ing en Jan Wijn aan het 

Sweel inck Con ser va to rium. Sinds 

haar afs tud eren in 2000 is ze als pia-

nist en coach ver bon den aan de Dutch 

National Opera Acad emy.  

Mirsa begeleidt graag zangers bij het 

uitvoeren van operaliederen..

De bari ton David Visser studeerde in 

2017 af aan de Dutch National Opera 

Acad emy in Ams ter dam.  

Als oratoriumsolist zong David onder 

meer de Matthäus Passion, Johannes 

Passion en het Weihnachts Oratorium 

van Bach, Händels Messiah, Die 

Schöpfung van Haydn, het Requiem 

van Mozart, Rossini’s Petite Messe 

Solennelle en Ein deutsches Requiem 

van Brahms.  

Mirsa Adami

BiografieNieuwjaarsmiddagconcert

Stéphanie Desjardins

David Visser

Gusta Teengs

De Frans- Canadese lyrische sopraan 

Stéphanie Des jardins studeerde in 

juni 2019 af bij de Dutch National 

Opera Acad emy  begeleid door Sasja 

Hun nego en Ira Siff.  

Recen telijk ver tolkte zij bij de Acad -

emy de rollen van Count ess of Dun -

mow in Lennox Berke leys “A Din ner 

Engage ment” en Polis sena in Hän -

dels “Radamisto”, waar zij lovende  

reacties en recensies voor ontv ing. 

Regis seuse Gusta Teengs Ger rit sen 

heeft na het behalen van haar diplo-

ma aan de Ams ter damse Toneel -

school ruim tien jaar als actrice ge   - 

w erkt bij diverse toneel gezel schap -

pen en in film -, radio -, en televisie-

producties.  

Ze heeft zich inmid dels gespe -

cialiseerd in het coachen van jonge 

zangers op het the atrale vlak en het 

realis eren van oper apro duc ties op 

locatie.


