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Samenvatting 
 

Stichting Muziekkamer Assen kijkt met voldoening terug op het jaar 2018: de Muziekkamer verzorg-

de tien activiteiten, die van hoog artistiek niveau waren en zich in ruime belangstelling mochten ver-

heugen. Nieuw was dat we aan de prijswinnaars van het Grachtenfestival Conservatoriumconcours 

podium boden tijdens één van onze concerten. Ook organiseerden we de zeer succesvolle voorstel-

ling ‘Kwartetten met Beethoven’, waarbij 400 basisschoolleerlingen kennismaakten met klassieke 

muziek; aansprekend voor jong en oud! 

Het jaarprogramma deed ons ‘avontuurlijke’ programmeringsprofiel alle eer aan met concerten van 

Ekaterina Levental (Pierrot Lunaire) en Ensemble Scordatura (Rose Petal Jam). Het jazz-klassieke 

cross-overprogramma rond Leonard Bernstein, dat het Millennium Jazz Orchestra samen met de 

grandioze Amerikaanse sopraan Laura Bohn verzorgde, vormde een grote publiekstrekker. Het con-

cert door het Eggner Pianotrio uit Wenen was van zeldzaam niveau, waar het publiek ten volle van 

genoot. Dat laatste geldt ook de andere concerten, die in het algemeen goed bezocht werden. Het 

Grachtenfestivalconcert kende kwalitatief een uitstekende start, maar het publiek moest de weg nog 

vinden. (De recent uitgevoerde tweede editie had een uitstekende opkomst!)  

Vanuit financieel oogpunt bezien is het in de hoek van de podiumkunsten momenteel ‘roeien met de 

riemen die je hebt’; dit is een landelijk verschijnsel, waaraan de Muziekkamer zich helaas niet kan 

onttrekken. Overheidsbijdragen en sponsoring door bedrijven en particulieren staan alom onder 

druk, zoals ook wij voelen. In dit speelveld is het, ondanks verhoudingsgewijs zeer gunstige eigen 

publieksinkomsten, voor de Muziekkamer een voortdurende balanceeract om quitte te spelen. We 

konden boekjaar 2018 met een positief saldo afsluiten, maar genoemde ontwikkelingen stemmen tot 

zorg en tot nadenken over de langere termijn. Eén ding is wel duidelijk: we zullen geen concessies 

aan de originaliteit en de kwaliteit van onze programmering doen! 

De samenwerking met theater DNK (artistiek, administratief) en Podium Zuidhaege (artistiek, logis-

tiek) stemt tot tevredenheid. Mede door de jeugdactiviteiten intensiveren onze banden met scholen 

en met diverse culturele instellingen in Assen zoals ICO en het Culturele Hart. Dit zal het algehele 

culturele klimaat in Assen ten goede komen. 

Het bestuur gaat met onverminderd enthousiasme door en bereidt zich intussen voor op de 30-jarige 

jubileumviering gedurende seizoen 2019-2020. 

Wij bedanken ten slotte onze sponsoren en ons trouwe publiek, wier bijdragen en belangstelling 

onmisbaar zijn voor het succes en het voortbestaan van de Muziekkamer.  
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Bestuurlijk verslag 
 

Samenstelling Bestuur 

De samenstelling van het bestuur in 2018 wijzigde door het vertrek per 15 januari van Monique Ver-

heugt als programmeur. De drukte van haar dagelijkse werk bleek uiteindelijk niet verenigbaar met 

haar taken binnen Muziekkamer Assen. Het bestuur nam gepast afscheid van haar en dankt bij dezen 

Monique nogmaals voor het vele werk dat zij voor Muziekkamer Assen met de haar typerende ge-

drevenheid vervulde.  

In haar plaats werd per 15 januari 2018 Mariken van Spronsen benoemd, helaas voor korte tijd; zij 

moest om privéredenen haar functie per 1 december 2018 reeds teruggeven. Het bestuur is Mariken 

dankbaar voor haar bijdrage. Met haar vertrek ontstond een vacature binnen het bestuur. De huidige 

leden van het bestuur zetten het werk met zijn vieren voort en oriënteren zich op een geschikte kan-

didaat die, naast de vereiste vaardigheden, over voldoende tijd beschikt om de vacature te vervullen. 

Het bestuur van de Stichting Muziekkamer Assen bestond in 2018 uit de volgende leden: 

 Jan de Lange   - voorzitter en programmeur 

 Hans van Eeden   - penningmeester  

 Dick Mensink   - secretaris 

 Monique Verheugt   - programmeur-jeugd (tot 15.01.2018) 

 Mariken van Spronsen  - programmeur-jeugd (vanaf 15.01.2018 tot 01.12-2018) 

 Wim Näring     - algemeen bestuurslid (PR, website, AVG-functionaris) 

 

Algemeen 

In 2018 vergaderde het bestuur zes maal: op 9 januari, 28 februari, 17 april, 10 juli, 4 september en 

op 8 november, afwisselend bij een van de bestuursleden aan huis. Daarbuiten had regelmatig on-

derling overleg plaats; dit ging vaak per e-mail, telefoon of app. 

Het bestuur kijkt voor wat betreft 2018 tevreden terug op een zeer geslaagd concertseizoen. De 

waardering die het bestuur bij herhaling krijgt van musici en bezoekers tijdens de concerten en ook 

van met ons samenwerkende instanties, zowel voor de programmering als voor de uitvoering ervan, 

versterkt dat tevreden gevoel.  

De gespreksstof van de bestuursvergaderingen werd in 2018 voor een belangrijk deel bepaald door: 

 de bovengenoemde bestuurlijke perikelen, 

 voorbereiding en evaluatie van geprogrammeerde concerten,  

 voorbereiding en evaluatie van jeugdactiviteiten,  

 samenstelling van seizoenprogramma’s (met name voor het  30-jarig lustrumseizoen 2019-2020), 

 implementatie van de per 25 mei 2018 van kracht geworden Algemene Verordening Gegevens-

bescherming (AVG), waaronder het opstellen van een privacy protocol, 

 de ontwikkeling van de financiële positie en de aanpassingen daarop (o.a. vragen rondom begro-

ting en entreeprijzen, mogelijke  verzekeringen op het punt van bestuurs- en bedrijfsaansprake-

lijkheid), 
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 het aanpassen van de website in verband met onze status van culturele ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling), 

 de verder teruglopende sponsorportefeuille en 

 overleg met Podium Zuidhaege, ICO en met DNK. 

 

Programmering 

Ons beleid bij het programmeren was, is en blijft: klassieke (kamer-)muziek brengen op topniveau, 

van oud tot nieuw, van geliefde klassiekers tot uitdagende vernieuwingen. Het bestuur meent voor 

2018 daarin geslaagd te zijn. Voor komende seizoenen gaan we op deze weg voort. 

Zie verder “Verslag programmering” voor een terugblik op de activiteiten die wij organiseerden in 

2018. Een vooruitblik op seizoen 2019-2020 vindt u daar ook. 

Muziekkamer Junior 

Het besluit van het bestuur van de Muziekkamer, enige jaren geleden genomen, tot een meer cohe-

rente aanpak om schoolgaande jongeren nader kennis te laten maken met klassieke muziek en hen 

(meer) te betrekken bij concerten, heeft de afgelopen jaren een aantal interessante projecten opge-

leverd, maar heeft in de uitvoering ook zijn weerbarstige kanten. De gemeente Assen en de Stichting 

Albino hebben voor fondsen gezorgd om dit mee te realiseren, naast een bijdrage van de Muziekka-

mer zelf. Het heeft geleid tot een driesporenbeleid, waarvan de traditionele ‘Sterren van Morgen’-

concerten, masterclasses aan getalenteerde plaatselijke musici en verder educatieve projecten met 

scholen de drie pijlers zijn. Hierbij schakelen we, waar mogelijk, de ensembles in die in de kamermu-

ziekserie optreden; de rol van Muziekkamer Assen is er ook uitdrukkelijk een van verbindingen leg-

gen tussen de diverse culturele instellingen in de stad, -tussen docenten van basis- en voortgezet 

onderwijs en verder (docenten van) Kunstencentra.  

De samenwerking tussen de Muziekkamer en Instituut Creatieve Ontwikkeling (ICO) op het terrein 

van jeugdeducatie is gecontinueerd en resulteerde in twee zeer succesvolle uitvoeringen op 20 fe-

bruari 2018 van het programma “Kwartetten met Beethoven” door het Dudok strijkkwartet. Hiervoor 

hadden vijf basisscholen met bijna 400 leerlingen ingeschreven. Het bleek voor groot en klein een 

aanstekelijke voorstelling! (Zie verder onder Verslag Programmering.) 

Een workshop/masterclass met leerlingen van een van de Asser scholen voor Voortgezet Onderwijs is 

helaas niet van de grond gekomen. Ondanks de inzet van docenten en onszelf is het beoogde project, 

inhakend op ons septemberconcert rond Leonard Bernstein, om allerlei praktische redenen gestrand. 

De opgedane ervaringen zijn wel illustratief voor de grote inspanning die geregeld geleverd moet 

worden om jongerenprojecten ‘rond’ te krijgen. Er lopen erg veel agenda’s en curricula door elkaar 

heen, die soms tot teleurstelling leiden. 

In de programmering is het Sterrenconcert met laureaten van het Prinses Christina Concours (PCC), 

na een eenmalige uitstap, teruggekeerd naar de maand oktober en zo weer ingebed in de activiteiten 

rond Oktobermaand-Kindermaand. Het concert kende de gebruikelijke positieve respons. 

Financiën 

Het boekjaar 2018 werd afgesloten met een batig saldo van € 1.314,-. Dit resultaat stemt tot tevre-

denheid; het saldo is toegevoegd aan onze reserve. Deze door prudent beleid inmiddels opgebouwde 

reserve is essentieel als buffer voor verplichtingen die we steeds een à twee jaar van tevoren al moe-
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ten aangaan. Een deel ervan wordt ingezet om het zesde lustrum (seizoen 2019-2020) extra cachet te 

geven en aldus een zo groot mogelijke aandacht van pers en publiek voor onze activiteiten te genere-

ren. Zie voor de gedetailleerde financiële gegevens over 2018 het “Financieel Verslag”. 

De financiën blijven een punt van aanhoudende zorg: het lange termijnperspectief is niet onverdeeld 

rooskleurig. Overheidsbijdragen en sponsoring door bedrijven en particulieren staan onder druk, 

zoals de hele sector en ook wij ervaren. Podia en gezelschappen vallen om. In dit speelveld kan het 

op termijn lastig worden op de been te blijven, ondanks de - in verhouding tot andere podia - zeer 

gunstige verhouding van eigen publieksinkomsten ten opzichte van verkregen subsidie. Wij zagen de 

sponsor-/donateurportefeuille opnieuw krimpen en weten ons afhankelijk van de continuïteit van 

overheidsbijdragen. De manier waarop Fonds Podiumkunsten - een belangrijke geldstroom voor de 

Muziekkamer - ons steunt (het Fonds vergoedt maximaal de helft van het tekort op een concert), 

benadrukt het essentiële belang van verdere externe geldbronnen zoals sponsoren en donateurs om 

de andere helft van het tekort te dekken. De toekomst is vooralsnog in nevelen gehuld, maar voor het 

bestuur stemmen genoemde observaties tot nadenken. Diverse activiteiten en samenwerkingsver-

banden die u hieronder aantreft, kunt u in dit licht bezien: expertise en kosten samen delen om 

maximaal resultaat tegen gunstige prijs te behalen. Concessies doen aan de kwaliteit of diversiteit 

van de programmering is het laatste waaraan we denken! 

Bezoekers 

Het totaal aantal betalende bezoekers aan de reguliere concerten in 2018 bedroeg 961. Dit komt 

neer op een gemiddelde per concert van 108, ongeveer het gebruikelijke jaarlijkse gemiddelde. (Het 

getal ligt lager dan de 1031 van 2017, maar dat aantal was extra hoog doordat we in dat kalenderjaar 

door omstandigheden twee maal het populaire Sterren-concert hadden in plaats van eenmaal). 

De grootste publiekstrekkers waren r het concert ‘Holy Bach’ van saxofonist Raaf Hekkema en pianist 

Ivo Janssen (149 bezoekers) en het Bernstein-jubileumconcert door het Millennium Jazz Orchestra en 

de Amerikaanse zangeres Laura Bohn (140 bezoekers).  

Entreeprijzen 2018-2019 

Het bestuur streeft er bij voortduring naar de financiële drempel zo laag mogelijk te houden. De 

jeugd tot en met 18 jaar had ook in 2018 gratis entree. De abonnementsprijzen werden voor het 

seizoen 2018-2019 niet aangepast. De prijs van een abonnement bleef € 150,00; de prijs van een 

losse kaart op € 23,00 respectievelijk € 13,00 voor het jeugdconcert. Daarnaast werd opnieuw een 

“combinatieabonnement” aangeboden, waarin ook een concert van theater DNK was opgenomen, 

voor de prijs van € 170,00. 

Samenwerking met andere organisaties  

We onderhouden nauwe samenwerkingsbanden met diverse culturele instellingen in stad en land: 

deze betreffen organisatorische en inhoudelijke samenwerking. Expertise bundelen en kosten beper-

ken zijn hierbij belangrijke drijfveren. 

 Programmatisch contact met andere podia verloopt vooral via het LOK (Landelijk Overleg Ka-

mermuziek), een informele groep van een 15-tal podia (o.a. Wageningen, Assen, Groningen, Den 

Haag, Rotterdam, Amsterdam, Delden, Deventer, Tilburg).  
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 Via de Stichting Kunst & Cultuur Drenthe participeert Muziekkamer Assen in het provinciale Ok-

tobermaand-Kindermaandinitiatief. Het contact wordt namens de Muziekkamer onderhouden 

door de programmeur-jeugd (momenteel waargenomen door Jan de Lange en Wim Näring). 

 Er zijn nauwe banden met de Stichting Podium Zuidhaege, wat resulteerde in een formeel over-

leg op 14 juni 2018 tussen Podium Zuidhaege en de Muziekkamer. Het was een nuttig gesprek 

dat diende om enkele kwesties op te lossen en tot nadere afspraken te komen over zaalhuur, 

prijzen van consumpties en verdere zaken van wederzijds belang. 

 Het ICO, advies- en projectorganisatie op het gebied van cultuureducatie (scholen) en kunstbeoe-

fening in de vrije tijd (amateurkunst), heeft veelvuldig contact gehad met de Muziekkamer, met 

name in de persoon van de jeugd coördinator van de Muziekkamer. 

 De banden met theater DNK (o.a. gebruik reserveringssysteem, gezamenlijke projecten) zijn 

goed. Het opnemen van elkaars concertserie in beider jaarprogramma’s heeft beide partijen bre-

dere bekendheid gegeven.  

 De samenwerking met Grachtenfestival Amsterdam verloopt naar wens. Op 28 januari 2018 had-

den we een origineel en hoogstaand eerste concert door de publieks- en jurywinnaars van het 

jaarlijkse Grachtenfestival Conservatorium Concours. (De tweede aflevering, van extreem hoog 

niveau, heeft inmiddels plaats gehad op 27 januari 2019.) 

Concertlocaties  

Concertzaal De Schalm van Podium Zuidhaege te Assen is onze thuisbasis. Op één na alle concerten 

van  Muziekkamer Assen werden daar gegeven. Alleen het familie-/jongerenconcert, dat onder de 

titel “Sterren van Morgen” werd georganiseerd in een nauwe samenwerking tussen Muziekkamer 

Assen, Prinses Christina Concours, Oktobermaand-Kindermaand en theater DNK, vond op  21 oktober 

2018 plaats in de Rabo Zaal van theater DNK. Op de deels andere doelgroep oefent de Rabo Zaal 

onmiskenbaar aantrekkingskracht uit, de 140 bezoekers in oktober vormen daarvoor het bewijs. Het 

bestuur en het trouwe publiek blijven voor de reguliere concerten hechten aan de kleinschaligheid 

en intimiteit van het vertrouwde thuispodium in concertzaal De Schalm, met zijn goede akoestiek, 

idem zichtlijnen en technische faciliteiten. 

Publieksvoorlichting  

Traditiegetrouw besteden wij veel aandacht aan onze programmatoelichtingen, die ons primaire 

middel zijn om het publiek te informeren over de gespeelde werken. 

Het educatieve/informatieve aspect vullen we verder in door de musici te stimuleren zelf toelichtin-

gen te geven bij de gespeelde werken. Dit overbrugt ook de afstand tussen musici en publiek en 

wordt zeer gewaardeerd. Het is ook goed merkbaar dat aan het presenteren al tijdens de opleiding 

van de musici nadrukkelijker aandacht wordt besteed dan voorheen.  

Afgelopen seizoen kende op verschillende manieren verdere interactie met de musici. Een lezing 

door saxofonist/componist Raaf Hekkema ( ‘Hoe met een modern instrument een klassiek klankide-

aal (in dit geval Bach) te benaderen?’ mondde zo uit in een levendige discussie over de keuze van 

mondstukken en over allerlei aspecten van componeren en over de basiskwestie: wat is eigenlijk dat 

klassieke klankideaal?  

Publiciteit 

Op alle mogelijke manieren zoeken wij de publiciteit: 

 Zoals we dat al sinds jaren doen, werd tijdens de concerten in maart en april 2018 het nieuwe 

seizoenprogramma aan de bezoekers aangeboden. Een tweede, brede mailing volgde in mei/juni 
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na het gereedkomen van de seizoenbrochure. Vele liefhebbers (66 ditmaal) tekenden in op een 

abonnement voor het nieuwe seizoen 2018-2019. Het aantal liep weliswaar iets terug, maar daar 

tegenover zien we de verkoop van kaarten in losse verkoop toenemen. 

 Ons visitekaartje, de seizoenbrochure, kwam in mei uit. Deze brochures worden gedistribueerd 

naar informatiepunten, zoals Podium Zuidhaege, VVV-Assen, theater DNK, naar bibliotheken in 

de regio en naar talrijke (winkel-)adressen in de stad. 

 In de week voorafgaande aan het concert ging naar belangstellenden een ‘Nieuwsbrief” uit met 

uitgebreide informatie per email (opvolger van onze eerdere “flashmails” ). Deze Nieuwsbrief 

wordt goed ontvangen, blijkt ons uit de reacties van het publiek. 

 Ter aankondiging van elk concert wordt een persbericht uitgegeven. RTV-Drenthe en Radio/TV 

Noord nemen de concerten op in hun agenda; dat doet ook Cultureel Hart Assen via de uitvouw-

bare flyer “Uitloper” en verder de regionale pers. Helaas constateren we de laatste tijd dat we 

minder ruimte krijgen in de plaatselijke huis-aan-huisbladen en dat de gegevens niet steeds cor-

rect worden opgenomen, wat om nadere attentie en actie onzerzijds vraagt. 

 Affiches gaan naar bibliotheken in de provincie via Biblionet Drenthe. In Assen worden op mar-

kante plaatsen affiches opgehangen.  

 Onze website (www.muziekkamer.nl) geeft naast de seizoenprogrammering steeds actuele in-

formatie over het komende concert, over kaartverkoop en abonnementen en over sponsoring; 

ook de historie van Muziekkamer Assen is hierop terug te lezen. 

 De eigen Facebookpagina is met ingang van het concertseizoen 2018-2019 opgeheven, wegens 

te weinig animo en de discussies rond Facebook. 

 De designzuil, met daarop de namen van de sponsoren die een bepaald normbedrag aan ons 

overmaken, is tijdens ieder concert in de concertzaal opgesteld.  

http://www.muziekkamer.nl/
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Financieel verslag 
 

Zoals bekend, is het publiek voor klassieke muziek begrensd. We zijn er trots op dat we in Assen -   

zelfs met of misschien juist door de keuze voor een avontuurlijk programmeringprofiel - een succes-

volle serie in stand houden. Onze benadering herbergt zekere risico’s (die vele andere podia niet 

aandurven), maar geeft ook unieke artistieke mogelijkheden, zoals ons inmiddels 29-jarige bestaan 

bewijst. Scherprechter is uiteraard de jaarlijkse exploitatierekening.  

Begroting 

Voorafgaand aan elk boekjaar maakt de penningmeester van de Stichting een begroting. Daarvoor 

maakt hij een inschatting van kosten als zaalhuur, pianostemmen, het drukken van brochures enzo-

voort. Vervolgens raamt hij de bijdragen van de begunstigers van Muziekkamer Assen: de gemeente 

Assen, Fonds Podiumkunsten, sponsoren en donateurs. Twee belangrijke ramingen blijven dan nog 

over: het budget om musici te engageren (de uitkoopsommen) en de prijzen van de abonnementen 

en losse entreebewijzen. Om enerzijds de concerten voor iedereen toegankelijk te maken, houden 

we onze toegangsprijzen zo laag mogelijk. Anderzijds hangt er een zeker prijskaartje aan de kwaliteit 

van programmeren die ons voor ogen staat. Het is steeds een wikken en wegen om tot een sluitende 

begroting te komen. 

Exploitatierekening / Balans (zie de volgende pagina) 

Een sluitende begroting betekent niet automatisch een sluitende exploitatie. Soms valt de werkelijk-

heid mee, soms tegen. Met name het aantal bezoekers van onze concerten is nooit precies te voor-

spellen en vormt zo een substantiële onzekere factor. In 2018 laat de exploitatierekening een positief 

saldo zien van € 1.314,-. Positieve dan wel negatieve saldi in deze orde van grootte zijn normaal bin-

nen een bedrijfsvoering als de onze. Er was in 2018 geen sprake van bijzondere omstandigheden.  

 

Het is ons financiële beleid positieve saldi te gebruiken om negatieve saldi uit het verleden te com-

penseren en om een noodzakelijk buffer voor de toekomst op te bouwen. Omdat we contractuele 

verplichtingen jegens de musici zo’n 1,5 jaar van tevoren aangaan, beschouwen we een financiële 

buffer van minimaal € 16.000,- (het totaal aan gages/uitkoopsommen van één seizoen) noodzakelijk 

voor een gezonde bedrijfsvoering. Het eigen vermogen per 31 december 2018 bedraagt dankzij pru-

dent beleid € 19.643,-. Een bedrag van plm. € 3.000,- hiervan is bestemd om de viering van ons 30-

jarig jubileum tijdens het seizoen 2019-2020 luister bij te zetten met een bijzonder feestelijke pro-

grammering. Daarbij verhogen we de entreeprijzen dit seizoen niet (ondanks de BTW-verhoging). Op 

deze manier verwachten wij extra aandacht voor onze concerten te genereren in de pers en grotere 

bekendheid en belangstelling bij het publiek. 

 

De subsidies van de gemeente Assen en Fonds Podiumkunsten (FPK) zijn onmisbaar om tegen een 

betaalbare prijs klassieke concerten van niveau aan te bieden. Gelukkig hebben gemeente en FPK 

ook voor 2018 hun steun aan ons podium toegezegd. Een erkenning die wij zeer waarderen.  

Die waardering gaat ook uit naar onze sponsoren en donateurs die enthousiast een financiële of ma-

teriële bijdrage leveren; hun steun is evenzeer onmisbaar voor het voortbestaan van de serie. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

RESULTATENREKENING 2018     

     

Uitgaven (€)  Inkomsten (€)  

Uitkoopsommen 14650 Abonnementen 8685 

Zaalhuur 2946 Kaartverkoop 6590 

Pauzedrankjes 1514 Pauzedrankjes 1569 

Auteursrechten 743 Sponsoring/Donaties 800 

Concertkosten 1329 Subsidies/Fondsen 7245 

Drukwerk 1281    

Secretariaat/diversen 1112    

Activiteiten t.b.v. de jeugd 522 Bijdrage voorziening jeugd 522 

Batig saldo 1314    

     

Totaal uitgaven 2018 25411 Totaal inkomsten  25411 

     

     

BALANS 31-12-2018     

     

Activa  Passiva    

Bank 1840 Eigen vermogen *) 19644 

Spaarbank 25000 Voorziening jeugd  **) 4515 

Kas 314 Voorziening abonnementen 5439 

     

Debiteuren:  Crediteuren:    

Belastingdienst OB 607 Buma 196 

Fonds Podiumkunsten 1233   

Vooruitbetaalde kosten  800   

 29794   29794 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*)  Een Eigen Vermogen van minimaal € 16.000,- is ter dekking van de verplichtingen die de Stichting 

een tot twee jaar tevoren moet aangaan. In het bovenvermelde vermogen is een component van  

€ 3.000,- bestemd voor de 30-jarige jubileumviering gedurende seizoen 2019-2020. 

**) De Voorziening Jeugd is een geoormerkt fonds, dat bij de Stichting is ondergebracht , maar dat 

verder los staat van de Kamermuziekserie. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Voor het seizoen 2018-2019 werden 66 abonnementen verkocht, een aantal dat vrijwel gelijk is aan 

dat voor 2017-2018 (68 abonnementen). 

In 2018 werden in totaal 969 plaatsen verkocht voor de reguliere concerten (2017: 1.031 plaatsen). 

Dat is gemiddeld per concert 108 kaarten. Deze lichte teruggang baart ons geen zorgen en is ver-

klaarbaar uit een eenmalige anomalie in de programmering. Het aantal verkochte plaatsen is nooit 

helemaal gelijk aan het aantal bezoekers, al scheelde dat in 2018 niet veel. Jongeren t/m 18 jaar 

hebben gratis toegang, evenals houders van vrijkaarten (aanhang musici, sponsoren) en de bestuurs-

leden van de Muziekkamer. Aan de andere kant zijn niet alle abonnementhouders altijd aanwezig. In 
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totaal trokken de negen reguliere concerten van Muziekkamer Assen 961 bezoekers, wat neerkomt 

op gemiddeld 107 bezoekers per concert (2017: 117 bezoekers).  

 

In vergelijking met vele andere podia heeft Muziekkamer Assen met een gemiddelde bezetting van 

ruim boven de honderd aanwezigen zeer goed gevulde zalen: dit blijkt telkens weer bij bezoeken aan 

bevriende podia, maar ook uit de reacties van de musici die veelal aangenaam verrast zijn door de 

hoge opkomst.  

Overzicht van contribuanten 

De volgende organisaties hebben Muziekkamer Assen dit jaar ondersteund: 

AlbertsKleve, bureau voor grafisch ontwerp BNO, Assen 

Alex Aalders bloemist, Assen  

FPK, Fonds voor Podiumkunsten 

Gemeente Assen  

Stichting Albino 

Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus, notarissen te Assen 

UNP, accountants adviseurs te Assen 

alsmede enige personen die niet met name genoemd willen worden. 

 

Wij danken al onze contribuanten voor hun onmisbare bijdrage.  

Ook de prettige en professionele samenwerking met Stichting Podium Zuidhaege en theater DNK 

vermelden wij hier graag.  
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Verslag programmering 
 

zondag 14 januari 2018, Raaf Hekkema (saxofoons), Ivo Janssen (piano): “HOLY BACH” 

Een heel programma Bach op moderne instrumenten. Voor ‘authentieken’ is het vloeken in de kerk, 

voor ’vrijzinnigen’ is het genieten! Zeker als je zo consciëntieus met JSB omgaat als deze musici dan is 

er heel veel te genieten. Het in groten getale opgekomen publiek dacht er net zo over. Dat genoot 

van dit programma, deel van de promotour voor Hekkema’s nieuwe album met de cellosuites. Raaf 

legde - in een geanimeerd publieksgesprek na afloop - uitvoerig uit, hoe hij saxen en mondstukken 

selecteert om zijn/Bachs klankideaal te benaderen (hij bespeelde vier historische exemplaren van 

voor de tijd dat jazz de ontwikkeling van de sax dicteerde). Hij bracht in deze context ook naar voren 

dat hij tien jaar geleden met zijn Paganini Caprices album – hoeveel het hem destijds ook gebracht 

heeft -, muzikaal wel doorgeschoten was, maar dat hij achter zijn bewerkingen van Bach partita’s en 

cellosuites volledig kon staan!   

zondag 28 januari, Kristina Vårlid, gitaar (solo) /Jos Baggermans, saxofoon (+ A. Nestorenko, piano) 

Een tweeluik door de winnaars van de vakjury- resp. publieksprijs van het Grachtenfestival Conserva-

torium Concours 2017. Dit was de eerste keer dat we meededen aan deze tournee, die onderdeel is 

van de prijs. Het concert was van uitstekend niveau, Baggermans verzorgde een aanstekelijk, onder-

houdend programma. Vakjurywinnares  Kristina Vårlid was echt een openbaring: volmaakte rust, solo 

op dat grote podium, ragfijn spel, origineel en divers programma en grote muzikaliteit. 

De opkomst was niet overweldigend, nog even wennen waarschijnlijk. We evalueren na drie jaar. 

zondag 18 februari, Mitsuko Saruwatari, piano 

Mooi poëtisch programma met twee grote pianocycli van Schumann en Ravel (Waldszenen resp. 

Tombeau de Couperin). Het programma was onderdeel van de promotietour van de eerste CD in 

haar project over Wilhelm Berger (1861-1911), een ontdekking van de pianiste. De sonate die zij ver-

tolkte, overtuigde aan de ene kant door zijn fraaie lyriek en grote afwisseling, aan de andere kant had 

het laatste deel misschien wat korter gekund; een euvel waar laat-romantische composities vaker 

mee kampen. Het idioom deed veel klassieker aan dan dat van bijvoorbeeld Brahms uit die periode. 

Mitsuko’s spel was geweldig, niet voor niets wordt ze geroemd om haar subtiele Schumann vertol-

kingen. Het talrijke publiek genoot!  

dinsdag 20 februari, Jeugd/familieconcert: “Kwartetten met Beethoven” 

door het Dudok Quartet (2 voorstellingen in De Schalm) 

Hoe laat je 400 kinderen 45 minuten lang naar Beethoven luisteren? Door ze te laten luisteren en 

kijken naar het Dudok Strijkkwartet. In het kader van het onderwijsproject Meer Muziek bezochten 

de kinderen van OBS Kloosterveen, de Heksenketel, de Driesprong, Het Octaaf en de Lieflandschool 

de voorstelling Kwartetten met Beethoven en maakten ze zo op een toegankelijke manier kennis met 

klassieke muziek. En het werkte! Want wat vonden ze het mooiste? “De liedjes!”, aldus de kinderen. 

Twee maal was De Schalm tot de nok gevuld met enthousiaste kinderen. 

In Kwartetten met Beethoven breekt het Dudok Quartet Amsterdam het beroemde Strijkkwartet 

opus 132 van Beethoven open voor jonge oren. Vier musici spelen buiten met elkaar een kwartet-

spel. “Heb jij voor mij van de strijkers de altviool?”, “Ik mis nog van de getallen nummer 4”, “Wie 

heeft van de metamorfose de vlinder?”, “En wie heeft de allermooiste kleur goud?” Het kwartet 
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neemt je zonder woorden mee in een muzikaal spel met verschillende sferen en kleuren. Het geniale 

muziekstuk van Beethoven is steeds in beweging en wordt, net als de kaarten in het spel, telkens 

opnieuw geschud. Komen alle muzikale kleuren uiteindelijk bij elkaar? Een concert vol fantasievolle 

beelden, beweging, magie en verwondering met de mooiste muziek van Beethoven. 

Het bezoek aan dit concert was voor de kinderen en de leerkrachten (en het verdere publiek) een 

bijzondere leerervaring. Als gezegd, - ook al was de spanningsboog voor sommigen wat lang - verre-

weg de meeste reacties van de kinderen en docenten waren zeer enthousiast. 

zondag 11 maart, Ekaterina Levental, zang/performance/harp: “Pierrot Lunaire 2.01” 

Een superieure performance van podium”beest”, Ekaterina Levental. In dit soloprogramma vertolkt 

ze, mooi geschminkt, Schönbergs Pierrot Lunaire, over de maanzieke clown: een sleutelcompositie 

uit de vroege twintigste eeuw, maar dan wel in een helemaal 21ste-eeuwse 2.01-uitvoering. Haar 

partner Chris Koolmees verzorgt de regie, zit aan de knoppen en heeft de ‘dansmachine’ en de inter-

activiteit van de achtergrondbeelden geprogrammeerd. Voor de pauze zong ze - zichzelf daarbij  op 

de harp begeleidend - liederen van tijdgenoten, bij wijze van muzikaal decor (Zemlinsky, Satie, Stra-

vinsky, Weill,…). 

Het muzikale en visuele effect van Pierrot was overweldigend … voor wie zich eraan over geeft. Je 

weet tevoren dat een dergelijk programma alleen maar extreme reacties uitlokt: you hate it or you 

love it. Een deel van het vaste publiek was dan ook niet aanwezig, maar aan de andere kant kwam 

men van heinde en ver om dit mee te maken. Alles bij elkaar genomen, kunnen we spreken vaneen 

wat minder dan gemiddelde opkomst, maar over het algemeen een grote tevredenheid. 

zondag 8 april,  Scordatura Ensemble: “Rose Petal Jam” 

Als afsluiting van het seizoen 2017-2018 organiseerden we een minifestival rond de eigenzinnige 

Amerikaanse microtonale componist en woestijnbewoner Harry Partch (1901-1974). Dit was een 

eclectisch programma voor een gespecialiseerd publiek. Op het podium stond een heel arsenaal aan 

speciaal voor deze voorstelling, naar de voorschriften van de componist, ambachtelijk vervaardigde 

instrumenten. De indrukwekkende diamond marimba was de laatste aanwinst die ingezet kon wor-

den. Het programma werd liefdevol en met grote toewijding gebracht. Een opmerking die te maken 

is bij het programma is, dat het wel erg lang was en het de concentratie van het publiek soms onvol-

doende kon vasthouden. Met die kanttekening in gedachten, bood het concert beslist een waarde-

volle, zelden te horen bloemlezing uit Partch’ werk. 

zondag 30 september, Millennium Jazz Orchestra & Laura Bohn/sopraan: “Bernstein 100 jaar!” 

Een jazz-klassiek cross-overprogramma ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van compo-

nist, dirigent en gepassioneerd verteller Leonard Bernstein. Een bevlogen Joan Reinders verzorgde 

dit optreden met zijn 17-koppig orkest en daarbij als soliste de Amerikaanse sopraan Laura Bohn. Het 

programma bood een bonte mengeling van hoogtepunten uit Bernsteins oeuvre - Mambo,  Prelude 

Fugue and Riffs,  Cool,  Proloog en diverse songs uit West Side Story,  Wonderful Town, 1600 Penn-

sylvania Avenue, enz. – die over het publiek werd uitgestrooid. De zangeres zong, acteerde en ver-

leidde dat het een lieve lust was, het repertoire was haar duidelijk op het lijf geschreven!  Het zeer 

talrijke publiek genoot volop!  

zondag 21 oktober, Prijswinnaars Prinses Christina Concours 2017-2018: “Sterren van morgen!” 

Nynke Dijkstra/klarinet, Viktor Koning/gitaar, Sara van den Brink/harp  

Ook deze editie van onze ‘Sterren van Morgen’ was zeer geslaagd. De drie Sterren beheersten hun 
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instrument fantastisch en traden professioneel en ogenschijnlijk zonder podiumvrees op. De 14-

jarige klarinettiste Nynke Dijkstra maakte grote indruk met suites van Gade en Lutoslawski en ook de 

16-jarige harpiste Sara van den Brink bespeelde haar instrument virtuoos en volwassen (werken van 

Pescetti, Respighi, Tournier, e.a.). De gitarist Viktor Koning bleek de ‘artiest’ van het drietal en had 

zich op het podium - met pet en al - een geheel eigen stijl aangemeten. Na luitmuziek uit de renai-

sance en Spaans/Latijns repertoire (Villa-Lobos, Rodrigo) overtuigde hij als singer/songwriter in een 

song van Nat King Cole. Applaus voor allen, inclusief Nynke Eekhof, pianiste, die Nynke Dijkstra voor-

treffelijk begeleidde. De zaal was – als gebruikelijk – goed gevuld (145), waaronder een twintigtal 

jongeren. Dat laatste getal zouden we graag wel wat hoger zien. (concert in de Rabo Zaal; in samen-

werking met Theater DNK) 

zondag 4 november, Eggner Trio: "Wem gehört der Mensch...?“ 

Georg (viool),  Florian (cello) en Christoph Eggner (piano) 

Het optreden van het gelauwerde Weense Eggner Trio was in één woord: fenomenaal!  Zij kozen bij 

deze trip naar Nederland voor twee podia: Concertgebouw Amsterdam en Muziekkamer Assen! Het 

spel van de drie broers wordt van Japan tot Argentinië en van Washington tot Australië geprezen: 

‘gepassioneerd musiceren met een gloeiende intensiteit en een subtiel gevoel voor de samenklank’, zo 

vatte de Insbrucker Kronen Zeitung het samen. En daarmee is geen woord teveel gezegd. Zij openden 

het programma met een ragfijne uitvoering van Schumanns tweede pianotrio, gevolgd door een in-

trigerend werk van de Tiroler componist Werner Pirchner die maatschappelijke thema’s en jazzy 

elementen in zijn composities verwerkt; een wonderlijke mix van ironie, vrolijkheid en ernst, ontroe-

rend en vlijmscherp tegelijkertijd. Het indringende tweede pianotrio van Sjostakovitsj werd na de 

pauze magnifiek vertolkt. Een memorabel concert voor een talrijk publiek. 

zondag 9 december, Daniël van der Hoeven, piano:  “Pianistische Vergezichten” 

Pianist Daniël van der Hoeven vestigde zijn naam als winnaar van onder meer het Concours van de 

Young Pianist Foundation (2009) en van de International Bach Competition in Würzburg.  

‘…Bloedstollend…’ recenseerde De Gelderlander. Hij speelde op ons podium drie absolute 

hoogtepunten uit de pianoliteratuur en maakte zijn reputatie volledig waar. De diepzinnige, late 

sonate op. 109 van Beethoven werd met enorme virtuositeit vertolkt, waarbij hij niet de fout maakte 

te romantiseren maar klassieke helderheid behield. Ook in de grootse Corelli Variaties van 

Rachmaninov en de 24 Preludes van Chopin blonk hij uit door naast grote muzikaliteit vooral ook aan 

de overkoepelende grote muzikale boog in alle opzichten recht te doen. Een monsterprogramma, 

meesterlijk gebracht. Het talrijke publiek wist dit te waarderen!  
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Programma 2019-2020      -      30-jarig jubileumseizoen! 
 

22 september FUSE:  het huisorkest van Podium Witteman speelt ‘wat ze leuk vinden’: 

  Ravel, Ten Holt, De Falla, Bach, Thile, Frahm,... 

13 oktober Sterren van Morgen!       

  Familieconcert door prijswinnaars van het Prinses Christina Concours 2018-2019 

20 oktober Baboesjka en het Russische Beest              

  Familievoorstelling door acteur Joep Onderdelinden en het HEXAGON blaasensemble 

3 november Maria Milstein (viool) en Nathalia Milstein (piano), Reinier Demeijer (acteur): 

De sonate van Vinteuil  (literair-muzikaal-theatrale voorstelling rond Marcel Proust) 

Franck (vioolsonate) 

21 november nog nader in te vullen 

15 december Noé Inui (viool), Vassilis Varvaresos (piano) & Dudok Strijkkwartet: 

  Haydn, Schubert, Chausson (sextet) 

19 januari Combattimento (7 musici):   BaRock & Roll! 

  Swingend barokprogramma: o.a. Merula, Telemann, Falconieri, Purcell en Vivaldi 

9 februari Pianoduo Blaak & Slagwerkduo Meliefste-Hoekstra 

Bartók: sonate voor 2 piano’s en 2 slagwerkers 

Stravinsky: Le Sacre du Printemps (versie voor 2 piano’s en 2 slagwerkers) 

8 maart  CALEFAX Rietensemble, Helena Rasker (alt):  ‘Dansen op de rand van de vulkaan’ 

Moessorgski, De Falla, Francesconi, Rachmaninov, Sjostakovitsj 

29 maart Anastasia Kobekina (cello), Hanna Shybayeva (piano) 

  Cellosonates van Stravinksy, Prokofjev, Rachmaninov 

 


