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SMOORVERLIEFD

Liefde is de drijvende kracht achter talloze zaken. Zo is liefde de bron voor talloze gedichten, liedjes en films.
Maar is liefde nou eigenlijk 'echt' of een 'fantasie'? LOVESICK is een muzikaal antwoord: liefde is een droom die leidt tot een
avontuur. Of in de woorden van Fellini: ‘Niets is eerlijker dan een droom’.

Ik was altijd al gefascineerd door het Hooglied, één van de beroemdste teksten uit de Hebreeuwse Bijbel in de vorm van
een gedicht. Ik kan me herinneren hoe mijn vader er vroeger elke vrijdagavond delen van zong om de Sjabbat te
verwelkomen. Voor mij persoonlijk is dit gedicht in de eerste plaats muziek, met thema's en motieven, die zich ontwikkelen
en transformeren; denk aan een oratorium voor twee stemmen en een koor.
Het verwondert mij dat een tekst als deze de Bijbelse canon heeft gehaald. Traditioneel wordt de tekst toegeschreven aan
koning Salomo. De joodse traditie leest het als een allegorie van de relatie tussen God en Israël; het Christendom juist als
een allegorie van Christus en zijn bruid, de Kerk. Ondanks de traditionele exegese, valt het Hooglied op door zijn
bovenmatige weelde en evocatieve erotiek.
Vanuit een literair perspectief kan het Lied ongeorganiseerd en vaag overkomen; maar als muziekstuk is het volkomen
logisch. Het Hooglied, of delen ervan, is door de eeuwen heen talloze malen op toon gezet, zowel in liturgische als
niet-liturgische contexten. Ik wilde een versie maken die stem zou geven aan mijn eigen lied… LOVESICK is het resultaat.

LOVESICK
‘Zeg hem dat ik zwak ben van liefde.’ (Hooglied 5:8).
Het Hebreeuws gebruikt de uitdrukking Kholat Ahava, wat zich letterlijk vertaalt naar ‘ziek van liefde’.

‘Ziek’ en ‘liefde’ zijn twee woorden die eigenlijk niet bij elkaar horen. Hoe kan de allerhoogste, meest positieve emotie
worden gekoppeld aan een levensgevaarlijke situatie als ziekte? Dit betekent dat óf het bestaan van de liefde verstoort het
evenwicht van de verliefde persoon óf liefde is noodzakelijk om het evenwicht te bewaren. Juist de afwezigheid van liefde
maakt ons dan letterlijk ziek. Liefde is natuurlijk iets prachtigs. Maar in al zijn facetten kan het, bewust of onbewust, leiden
tot onevenwichtigheid en zelfs tot waanzin. Dit is voor mij de kern van deze tijdloze tekst. Alle keuzes die ik heb gemaakt
zijn hieruit afgeleid.

VERHAALLIJN
Het Hooglied vertelt het liefdesverhaal van een mannelijke figuur (in het hele gedicht wordt hij 'Koning', 'Oom' en 'Geliefde'
genoemd) en een vrouwelijke figuur, de donkere Sulamith. Of deze twee figuren inderdaad ooit hebben bestaan, doet in
deze context niet ter zake. De teksten van Sulamith en de manier waarop zij wordt beschreven, weerspiegelen een
fascinerende en charismatische vrouw. Ze beweert een bescheiden achtergrond te hebben maar blijkt al snel een
hoofdrolspeler van mythische proporties. Haar 'anders-zijn' – ze is zwart en nederig, proactief, ze heeft lef en haar
taalgebruik is bij tijd en wijle provocerend – trok me aan. Ik denk dat ‘Liefde’ in al haar verschijningsvormen in de eerste
plaats een zeer persoonlijke en intieme aangelegenheid is. Daarom koos ik ervoor om het verhaal van Sulamith te vertellen,
hoe ze omgaat met de ‘Liefde’ en hoe de ‘Liefde’ haar behandelt.

LOVESICK is daarom een monodrama, een operastuk voor één zangeres (mezzosopraan) en saxofoon(s). De mezzosopraan
is Sulamith. Terwijl de saxofoons - hier wordt het misschien interessanter - stem geven aan haar geliefde, de koning, zoals
deze in haar eigen droom zichtbaar is. Zonder woorden verbeelden de saxofoons de interne dialoog van de vrouw en de
dialoog (gesproken en onuitgesproken) tussen haar en haar omgeving (voornamelijk de natuur, maar ook de ‘dochters van
Jeruzalem’ – haar metgezellen –, de mannen rondom de koning, enz.) De twee stemmen – die van de zangeres en die van
de saxofoon – zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen een integraal beeld van de wereld van de vrouw. De drie
instrumenten (alt-, tenor- en baritonsaxofoon) markeren de verschillende fases in het drama.

Na veel ziften en zeven kwam ik tot een libretto dat volledig trouw is aan de oorspronkelijke tekst en de chronologische
volgorde van de gebeurtenissen. Wel heb ik “mijn” eigen verhaal binnen een verhaal gecreëerd (Lied der Liederen😉).
Het stuk is verdeeld in drie delen; elk deel is verdeeld in zes nummers. Een zeer korte proloog vormt de titel van het gehele
monodrama. Het verwijst ook naar een belangrijk detail: het Lied is van Salomo, maar onze heldin ook…
Deel 1: De heldin wordt getoond als een mooie vrouw, onzeker over haar 'anders-zijn': ze is zwart en bescheiden. Ze deelt
tot in detail haar liefdesdroom over de koning.
Deel 2: Die droom lijkt uit te komen. De stem van de geliefde wordt levendiger en meer aanwezig. Haar zoektocht naar
contact en intimiteit wordt al snel intenser en bereikt een erotische hoogtepunt.
Deel 3: Onze heldin heeft nachtmerries en lijdt aan hevige pijn, zowel fysiek als psychisch. Ze verliest niet alleen het
contact met haar geliefde, maar ook met de werkelijkheid. Ze is letterlijk “liefdesziek”. Is de geliefde verdwenen? Heeft hij
ooit echt bestaan? Deze waanzinscène eindigt echter op een onverwachte manier. In haar eenzaamheid verklaart onze
heldin (opnieuw) haar eeuwige liefde en volledige loyaliteit aan haar geliefde. Realistisch of niet, bij zinnen of smoorverliefd,
ze wijdt zich volledig aan de ultieme Liefde.

LOVESICK heeft een open einde. Wat je uit deze muzikale droom haalt, is helemaal aan jou. ‘In liefde en oorlog is alles
geoorloofd.’ Ik hoop dat dit stuk, mijn Lied, je dichter bij je eigen Lied zal brengen. Zing je lied vandaag en elke dag...

Tamir



LOVESICK

So much seems to be driven by the force of love. Love is the source of countless poems, songs and films. Is love actually
‘real’ or ‘fantasy’? LOVESICK is a musical answer: love is a dream which leads to an adventure. And as Fellini said, ‘Nothing
is more honest than a dream’.

I have always been fond of The Song of Songs, one of the most famous texts in the Hebrew Bible, that takes the form of a
poem. I remember (my father) singing parts of it every Friday evening, welcoming the Sabbath. For me this poem is, more
than anything, music – with themes and motifs which develop and transform; an oratorio for two voices and a chorus.
I find it strange that such a text made it into the biblical canon. Traditionally it is attributed to King Solomon. Jewish
tradition reads it as an allegory of the relationship between God and Israel; Christianity, as the story of Christ and his bride,
the Church. The traditional exegesis obscures The Song of Songs’ striking primeval opulence and evocative eroticism. From
a literary point of view, The Song of Songs can seem unorganized and vague; but as a piece of music, it makes perfect
sense. The Song of Songs, or parts of it, was composed numerous times throughout the ages, in liturgical and non-liturgical
contexts. But I wanted to make a version for myself that would sing my Song… LOVESICK is the result.

LOVESICK
Tell him I am faint with love. (The Song of Songs 5:8).
The Hebrew expression Kholat Ahava translates literally to 'love sick'.

Combining the words ‘love’ and ‘sick’ creates a profound contradiction. How is it possible to combine the supreme positive
emotion, love, with a distressing condition such as a disease? Either because the existence of love upsets the balance of
the person under its spell. Or, conversely, because love is required for maintaining balance and its absence provokes
sickness. Love is, of course, a wonderful thing. But in all its forms it can lead, consciously or unconsciously, to imbalance,
and even drive one mad. This, to me, is the heart of this timeless text. All the choices I made are derived from this
understanding.

PLOT
Although the book has no plot, it does have a framework which is more or less clear. The Song of Songs tells the love story
of a male figure (throughout the poem he's called 'King', 'Uncle' and 'Beloved') and a female figure, the swarthy Shulamite.
Whether the two are historical figures is irrelevant in this context.
From the way Shulamite is described, and through her own words, it is clear that she is a fascinating and charismatic
woman. Claiming to be from a humble background, she's quickly revealed as a protagonist of mythic dimensions. Her
"otherness" – she's black and humble, her language is provocative, she's proactive and daring – attracted me. I think "Love"
in all its manifestations is first and foremost a very personal and intimate matter. I felt compelled by my attraction to
Shulamite to tell her story. The story of how she treats ‘Love’ and how ‘Love’ treats her.

LOVESICK is therefore a monodrama, an operatic piece for a single singer, mezzo-soprano, and saxophone(s). The
mezzo-soprano portrays Shulamite. But, perhaps more interestingly, the saxophone(s) gives voice to her beloved, the King,
as he is in her own dream. Without words, the saxophone(s) portray the woman's internal dialogue and the dialogue
(spoken and unspoken) between her and her surroundings (mainly nature, but also the “daughters of Jerusalem” , her
companions, the King’s men, etc.). The two voices – that of the singer and of the saxophone(s) – are inseparable and
constitute a holistic picture of the woman's world. The 3 instruments (alto-, tenor- and baritone saxophones) represent the
di�erent stages in the drama.

After much sifting and editing, I arrived at a libretto which is completely loyal to the original text and the chronological order
of events. However, I did create “my” own story within a story (Song of songs).
The piece is divided into three parts, or scenes; each part is divided into six songs.
A very short Prologue forms the title of the entire monodrama. It also hints at one important detail: the Song is Solomon's,
but so is our heroine...
Part 1: The heroine is portrayed as a beautiful woman, insecure of her ‘otherness: she’s black and unworthy. She shares, in
vivid detail, her dream to love the King.
Part 2: That dream seems to come true. The voice of the beloved becomes more present and vivid. Her search for contact
and intimacy quickly intensifies and reaches an erotic release.
Part 3: Our heroine has nightmares, and su�ers severe pain, both physical and psychological. She loses contact with her
beloved, but also with reality, she is literally ‘Lovesick’. Did the lover escape? Did he ever really exist?
However, this mad scene ends with an unexpected twist. In the depths of her loneliness, our heroine declares (yet again)
her eternal love and complete loyalty to her beloved. Realistic or not, mindful or Lovesick, she ultimately commits herself
completely to Love.

LOVESICK has an open end. What you take from this musical dream is entirely yours. All is fair in love…
I hope that this piece, my Song, will bring you closer to your own Song. I hope you will sing your song today and every day…

Tamir



LOVESICKלחייםאהבהחולת for Chaim

I.I.

יר יםִׁש֥ רַהִּׁשיִר֖ ה:ֲאֶׁש֥ ֹֽ Theִלְׁש�מ song of songs, which is Solomon’s.

ִּפיהּו,ִמּנְִׁשיקֹותיִָּׁשֵקנִי.1
ִמּיָיִן.ּדֶֹדי�ִּכי-טֹוִבים

טֹוִבים,ְׁשָמנֶי�ְלֵריַח
ְׁשֶמ�,ּתּוַרקֶׁשֶמן

ֲאֵהבּו�.ֲעָלמֹותַעל-ֵּכן,
ּנָרּוָצה!ַאֲחֶרי�,ָמְׁשֵכנִי
ֲחָדָריו...ַהֶּמֶל�ֱהִביַאנִי

Kiss me with the kisses of your mouth:
Your love is better than wine,
Your perfume sweet,
Your name like oil poured out —
That’s why the women love you.
Draw me after you, let’s run!
You’ve brought me into your room, my king…

1.

וְנָאוָה...ֲאנִיְׁשחֹוָרה.2
ְׁשַחְרחֶֹרת,ֶׁשֲאנִיַאל-ִּתְראּונִי
ַהָּׁשֶמׁש,ֶׁשְּׁשָזַפְתנִי

נֲִחרּו-ִבי,ִאִּמיְּבנֵי
ַהְּכָרִמים,ֶאתנֵֹטָרהָׂשֻמנִי
נָָטְרִּתי.�אֶׁשִּליַּכְרִמי

I am dark but beautiful…
Don’t stare at my darkness,
The sun has stared enough,
My brothers fell out with me
And made me guard their vineyards;
I failed to guard my own.

2.

נְַפִׁשי,ֶׁשָאֲהָבהִּלי,ַהִּגיָדה.3
ִתְרֶעה…ֵאיָכה
ֲחֵבֶרי�.ֶעְדֵריַעלְּכעְֹטיָהֶאְהיֶהַׁשָּלָמה

Tell me, my soul’s love,
Where you pasture your sheep…
Don’t leave me to stray by the flocks of your friends!

3.

יִָלין.ָׁשַדיֵּביןִלי,דֹוִדיַהּמֹרְצרֹור.4
ַרֲענָנָה.ַעְרֵׂשנּוַאףנִָעים,ַאףדֹוִדי,יֶָפה,ִהּנְ�

My love is like a bag of myrrh between my breasts.
You're beautiful, my love, beautiful; our bed is verdant.

4.

ַהָּבנִים,ֵּביןּדֹוִדיֵּכןַהּיַַער,ַּבֲעֵציְּכַתּפּוַח.5
ְלִחִּכי.ָמתֹוקּוִפְריֹווְיַָׁשְבִּתי,ִחַּמְדִּתיְּבִצּלֹו

ַאֲהָבה.ָעַליוְִדְגלֹו…
ַּבַּתּפּוִחים,ַרְּפדּונִיָּבֲאִׁשיׁשֹות,ַסְּמכּונִי

ָאנִי.ַאֲהָבהחֹוַלתִּכי

Among the young men, my love’s an apple tree in a wood:
I love to sit in his shadow, his fruit sweet in my mouth.
… He raised the flag of love above me —
O feed me with raisin cakes, refresh me with apples,
I’m faint with desire!

5.

ְלרֹאִׁשי,ַּתַחתְׂשמֹאלֹו.6
ְּתַחְּבֵקנִי.וִיִמינֹו

His left arm is beneath my head,
His right arm embraces me…

6.

.IIII.

ָּבא,ֶזהִהּנֵהּדֹוִדיקֹול.7
ַהְּגָבעֹות.ַעלְמַקֵּפץֶהָהִרים,ַעלְמַדֵּלג
ָהַאּיִָלים…ְלעֶֹפראֹוִלְצִבי,דֹוִדיּדֹוֶמה
לו…וֲַאנִיִליּדֹוִדי

I hear my love! Look, here he comes,
Leaping over mountains, bounding over hills.
It’s him, my love, like a gazelle, a young stag…
My beloved is mine and I am his...

7.

נְַפִׁשי,ֶׁשָאֲהָבהֵאתִּבַּקְׁשִּתיַּבֵּלילֹותִמְׁשָּכִביַעל.8
ְמָצאִתיו.וְ�אִּבַּקְׁשִּתיו

נְַפִׁשי,ֶׁשָאֲהָבהֵאתֲאַבְקָׁשה…
ְמָצאִתיו.וְ�אִּבַּקְׁשִּתיו

ְרִאיֶתם.נְַפִׁשיֶׁשָאֲהָבהֵאת…
נְַפִׁשי,ֶׁשָאֲהָבהֵאתֶׁשָּמָצאִתיַעד…

…ַאְרֶּפּנּווְ�אֲאַחְזִּתיו

In my bed at night I sought my love,
I sought but did not find him.
I’ll seek my love…
I sought, but did not find him.
… “Have you seen the one I love?”
… I found the one I love.
I caught him, would not let him go...

8.

Theהמעיין.9 Spring9.

Theהלב.10 Heart10.

Letְמָגָדיו.ְּפִריוְיֹאַכלְלַגּנֹו,דֹוִדייָבֹא.11 my beloved enter his garden and taste its finest fruits!11.

Communionייחוד.12 (Yichud)12.



III.III.

ֵער,וְִלִּבייְֵׁשנָהֲאנִי.13
ּדֹוֵפקּדֹוִדיקֹול
…

ֶאְלָּבֶׁשּנָה,ֵאיָכָכהֻּכָּתנְִּתי,ֶאתָּפַׁשְטִּתי
ֲאַטּנְֵפם.ֵאיָכָכהַרְגַלי,ֶאתָרַחְצִּתי
ָעָליו.ָהמּוּוֵמַעיַהחֹור,ִמןיָדֹוָׁשַלחּדֹוִדי

מֹור,נְָטפּווְיַָדיְלדֹוִדי,ִלְפּתַֹחֲאנִיַקְמִּתי
ַהַּמנְעּול.ַּכּפֹותַעלעֵֹבר,מֹורוְֶאְצְּבעַֹתי
ָעָבר,ָחַמקוְדֹוִדיְלדֹוִדי,ֲאנִיָּפַתְחִּתי
ְבַדְּברֹו,יְָצָאהנְַפִׁשי

ְמָצאִתיהּו,וְ�אִּבַּקְׁשִּתיהּו
ָענָנִי.וְ�אְקָראִתיו

I slept, but my heart was awake;
I hear my beloved knocking!
I have taken my clothes o�; Must I don them again?
I have washed my feet; Must I soil them again?
My love put his hand through the hole of the door,
And my insides throbbed for him;
And I got up to open to him,
Fingers dripping with myrrh,
With sweet-smelling myrrh,
Falling on the handle of the bolt.
I opened to him, but my love had withdrawn;
He was gone, and my soul crumbled.
I searched, but could not find him;
I called him, but no answer came.

13.

Ifָאנִי.ַאֲהָבהֶׁשחֹוַלתלֹוַּתִּגידּוַמהּדֹוִדיֶאתִּתְמְצאּוִאם.14 you find my lover, tell him —
Tell him I am faint with love.

14.

ָּכעֹוֵרב.ְׁשחֹורֹותַּתְלַּתִּלים,ְקוֻּצֹוָתיוָּפז,ֶּכֶתםרֹאׁשֹו.15
ָמיִם…ֲאִפיֵקיַעלְּכיֹונִיםֵעינָיו

עֵֹבר.מֹורנְֹטפֹותׁשֹוַׁשּנִים,ִׂשְפתֹוָתיו
ֵרִעי…וְֶזהדֹוִדיֶזהַמֲחַמִּדים,וְֻכּלֹוַמְמַּתִּקים,ִחּכֹו

His head is golden, purest gold;
His locks are palm fronds, black as a raven.
His eyes are like doves by streams of water...
His lips are like lilies dripping with myrrh.
That’s my beloved, that’s my friend…

15.

ַהּבֶֹׂשם,ַלֲערּוגֹותְלַגּנֹו,יַָרדּדֹוִדי.16
ׁשֹוַׁשּנִים.וְִלְלקֹטַּבַּגּנִיםִלְרעֹות

ִלי…וְדֹוִדיְלדֹוִדיֲאנִי
ַהּנַָחל,ְּבִאֵּביִלְראֹותיַָרְדִּתיֱאגֹוזִּגּנַתֶאל

ָהִרּמֹנִים.ֵהנֵצּוַהֶּגֶפן,ֲהָפְרָחהִלְראֹות
ְּתׁשּוָקתֹו.וְָעַליְלדֹוִדי,ֲאנִי

My love has gone down to his garden, to the beds of spices,
To graze in the garden, to gather lilies.
I am my beloved’s, my beloved is mine…
I went down to the nut garden to watch the valley springing,
To see if the vines were blooming
Or the pomegranates budding.
I am my beloved’s, and he desires me.

16.

Iִלי…וְדֹוִדיְלדֹוִדיֲאנִי.17 am my beloved’s, my beloved is mine…17.

ְזרֹוֶע�,ַעלַּכחֹוָתםִלֶּב�,ַעלַכחֹוָתםִׂשיֵמנִי.18
ַאֲהָבה…ַכָּמוֶתַעָּזהִּכי

Set me as a seal upon your heart, a seal upon your arm;
For love is ferocious as death...

18.

English translation: Leonard Ng

https://www.leonard-ng.com/song-of-songs/
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van Andrew Schroeder en Frans Fiselier. Verder heeft zij verscheidene masterclasses gevolgd waaronder Viewpoint
Technique for Opera Singers (Jekerstudio) in Maastricht, de Summer School Russian Repertoire van het IVC en de
Summer Opera in Tel Aviv (Israël). Als soliste heeft ze deelgenomen aan Bachs Matthäus-passion, Johannes-passion,
Händels Messiah, Mozarts Krönungsmesse, Brahms Alt-Rhapsodie, en Ramirez’ Misa Criolla.
Véronique was lid van The Fat Lady en wordt momenteel gecoacht door Tamir Chasson.

Krešimir Dujmić is een Kroatische bariton. Hij studeerde in Zagreb (Kroatië) en in Graz (Oostenrijk), waarna hij verder
studeerde bij Giorgio Surian, Bastiaan Everink, Frank van Aken en Eva-Maria Westbroek.
In 2017 won hij de eerste prijs in de International Singing Competition Lav Mirski.
Krešimir debuteerde in 2018 in de opera van Graz als Apollo in Apollo e Dafne (Händel). Aan de University of
Performing Arts in Graz zong hij ook de titelrol in Mozarts Don Giovanni en die van Tobias Mill in Rossini’s La cambiale
di matrimonio. Recentelijk zong hij Zuniga in Carmen aan het Theater Chemnitz en Peter in Hänsel und Gretel aan
Theater Pforzheim. Binnenkort zingt hij Ottokar in Der Freischütz in Chemnitz.
Krešimir is momenteel lid van The Fat Lady en wordt gecoacht door Tamir Chasson.

Carlos Giménez Martínez is een Spaanse muzikant en klassieke saxofonist die zich heeft toegelegd op het
perfectioneren van zijn vak. Recentelijk rondde hij zijn master in Amsterdam af en momenteel volgt hij een tweede
master aan het Hanns Eisler Berlin. Gedurende zijn jonge carrière heeft hij samengewerkt met gerenommeerde
groepen en orkesten zoals het Nederlands Filharmonisch Orkest, het hr-Sinfonieorchester Frankfurt en het
Sinfonieorchester Aachen. Carlos is ook lid van het Clair Obscur Saxofoonkwartet in Berlijn en het Ebonit
Saxofoonkwartet in Amsterdam. Als solist heeft Carlos tal van internationale concoursen gewonnen, zoals het F.
Decruck-concours in Parijs, het Concurso Internacional de Música de Benidorm in Spanje en het Würzburg-concours in
Duitsland. Sinds 2018 speelt Carlos mee met The Fat Lady.

Frances-Marie Uitti, componist/performer, ontwikkelde een revolutionaire techniek voor de cello. Door twee
strijkstokken tegelijkertijd te gebruiken transformeerde ze deze tot een polyfoon instrument dat in staat is
aanhoudende akkoorden (twee-, drie-, en vierstemmig) ingewikkelde meerstemmige toonvoering te spelen. Deze
techniek maakt gelijktijdige kruislingse accenten, meerdere timbres, contrasterende vierstemmige dynamiek en
gelijktijdig legato met gearticuleerd spel mogelijk. György Kurtág, Luigi Nono, Giacinto Scelsi, Jonathan Harvey, Richard
Barrett, Horatio Radulescu en Lisa Bielawa behoren tot de vele componisten die deze nieuwe manier van spelen
hebben gebruikt in hun composities en deze ook aan Frances-Marie hebben opgedragen.

Tamir Chasson is dirigent, componist, pianist, zangcoach, en mentor van jonge zangers en musici.
Tamir was een aantal jaren verbonden aan de Israeli Opera, waar hij ook artistiek leider was van de Opera Studio. Hij
trad op in Israël, Europa en de VS. Tamir is afgestudeerd aan het Curtis Institute of Music (Philadelphia, VS) en ontving
als eerste de Gary Bertini Award for Young Conductors.
In Nederland richtte Tamir Operagroep The Fat Lady op en is sinds de oprichting in 2014 de artistiek leider met een
visie.

The Fat Lady is een kleine en dynamische operagroep. In een fluctuerend cultureel klimaat bereidt artistiek leider
Tamir Chasson samen met zijn creatieve team, een selecte groep jonge zangers voor op audities, concoursen, op
publieke optredens van The Fat Lady en op een toekomst in de opera.
De kracht van haar talenten deelt The Fat Lady graag met het publiek. Verwacht het onverwachte…
It ain’t over till The Fat Lady sings!

CONTACT
Heeft u een vraag, een opmerking of wilt u meer over The Fat Lady weten?
Neem dan contact met: info@thefatlady.nl

The Fat Lady
A. Hofmanweg 1A | 2031 BH Haarlem | +31 (0)6 37 15 00 72
THEFATLADY.NL

mailto:info@thefatlady.nl
http://www.thefatlady.nl

