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Samenvatting 
 

Stichting Muziekkamer Assen kijkt terug op een succesvol 2019. Het jaar stond in het teken van de 
viering van haar 30-jarig bestaan, een mijlpaal die niet ongemerkt gepasseerd is. In totaal verzorgde 
de Muziekkamer twaalf activiteiten, die voor deze gelegenheid van buitengewoon hoog niveau wa-
ren. Het jubileumconcert, gegeven door het populaire Fuse, is hier een voorbeeld van, maar ook de 
andere concerten brachten iets extra’s. Ook organiseerden we voor basisschoolleerlingen een twee-
daags ‘Classic Express’-evenement midden op het Koopmansplein: een mobiele concertzaal, speciaal 
voor jongeren ontworpen. Zo’n 200 leerlingen van vier basisscholen hebben hier spelenderwijs en 
met veel enthousiasme kennis gemaakt met (klassieke) muziek. Een voor herhaling vatbaar initiatief! 

Het jaarprogramma deed ons ‘avontuurlijke’ programmeringsprofiel alle eer aan met bijvoorbeeld 
een wereldpremière van de Nederlandse componist René Samson en een optreden van de Zuid-
Afrikaanse contrabassist James Oesi en de eigenzinnige violiste Diamanda Dramm. Het Nederlandse 
Dudok Quartet en het vooraanstaande Japans/Griekse viool-pianoduo Inui-Varvaresos traden elk 
zelfs twee keer op gedurende dit kalenderjaar. De tweede keer bundelden zij de krachten om het 
meeslepende Sextet van Chausson te vertolken; het werd een perfecte uitvoering ‘waarin alles op 
zijn plaats viel’, zoals de recensent van het Dagblad van het Noorden beaamde. Het Russische top-
duo, de gezusters Milstein (viool/piano), zorgden samen met acteur Reinier Demeijer voor een intri-
gerend literair uitstapje, met een programma rond auteur Marcel Proust. Ook de concerten met win-
naars van het Prinses Christina Concours en van het Grachtenfestivalconcours brachten verrassende 
optredens. Opvallende Noordelijke talenten daarbij waren de Grunninger tubaspeler Matthijs Leffers 
en de Drentse celliste Mare Keja. En dan was er het bruisende Fuse, dat met zijn altijd wat dwarse 
kijk op de muzikale wereld voor een uitverkochte zaal zorgde. Met een gemiddelde zaalbezetting van 
om en nabij 120 bezoekers werden de concerten goed tot zeer goed bezocht. 

Vanuit financieel oogpunt 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 onttrek-
ken. 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 publieksin-
komsten, voor de Muziekkamer een voortdurende balanceer-act om quitte te spelen. We konden 
boekjaar 2019 met een licht negatief saldo afsluiten. Dat stemt ons tot tevredenheid, omdat de (in-
gecalculeerde) kosten voor de lustrumviering boven verwachting gecompenseerd werden door, on-
der meer, extra publieksinkomsten. Meer algemeen stemmen de gesignaleerde ontwikkelingen tot 
zorg en tot nadenken over de langere termijn. Eén ding is wel duidelijk: we zullen geen concessies 
aan de originaliteit noch aan de kwaliteit van onze programmering doen! 

De samenwerking met theater DNK (artistiek, administratief) en Podium Zuidhaege (artistiek, logis-
tiek, inhoudelijk) stemt tot tevredenheid. Mede door de jeugdactiviteiten worden onze banden 
krachtiger met scholen en met diverse culturele instellingen in Assen daarbuiten, zoals ICO, het Cul-
turele Hart, het Prinses Christina Concours (Den Haag) en het Grachtenfestival (Amsterdam). 

Het bestuur gaat met onverminderd enthousiasme voort en bereidt zich intussen voor op seizoen 
2020-2021 en verder. De coronacrisis speelt ons hierbij parten. Omdat deze crisis iedereen treft en 
alleen te bestrijden is door wereldwijde solidariteit, presenteren wij dit jaarverslag 2019 onder het 
motto “Alle Menschen werden Brüder”. Woorden van de Duitse dichter Friedrich Schiller, die door 
componist Ludwig van Beethoven onsterfelijk gemaakt zijn in het slotkoor van zijn negende symfo-
nie. Muziek verbroedert! 

Wij bedanken ten slotte onze sponsoren en ons trouwe publiek, van wie bijdragen en belangstelling 
onmisbaar zijn voor het succes en het voortbestaan van Muziekkamer Assen. 
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Bestuurlijk verslag 
 

Samenstelling Bestuur 

De samenstelling van het bestuur wijzigde in 2019 door het vertrek per 1 juli van Hans Sanders als 
penningmeester. Na vier jaar in deze functie actief werkzaam te zijn geweest, achtte Hans de tijd 
gekomen om zijn functie terug te geven. Het bestuur dankt Hans bij dezen nogmaals voor al het werk 
dat hij voor Muziekkamer Assen op de hem typerende, accurate wijze vervulde.  
In Hans’ plaats werd per 1 juli 2019 Piet Leever benoemd. Piet heeft tal van bestuurlijke functies uit-
geoefend en heeft een uitgebreid netwerk. Hij is bovendien groot muziekliefhebber.  
In de programmeursvacature die met het vertrek van Monique Verheugt vorig jaar ontstond, leek in 
het najaar te zijn voorzien, maar dat was uiteindelijk niet het geval. Die vacature is heden dan ook 
nog niet ingevuld. Wel blijft het bestuur zoeken naar een vijfde bestuurslid. 
Het bestuur van de Stichting Muziekkamer Assen bestond in 2019 uit de volgende leden: 

 Jan de Lange   - voorzitter en programmeur 

 Dick Mensink   - secretaris 

 Hans van Eeden   - penningmeester tot 1 juli 2019 

 Piet Leever    - penningmeester vanaf 1 juli 2019 

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

Algemeen 

Het jaar 2019 stond in het teken van de viering van ons 30-jarig bestaan. Dit jubileum werd met een 
uitbundig jubileumconcert en andere – vooral op jongeren gerichte activiteiten - gevierd. Als bestuur 
kijken we zeer tevreden terug op dit jaar, en in het bijzonder op de lustrumviering. De concerten 
werden goed tot zeer goed bezocht en met onze jeugdactiviteiten brachten we op een speelse ma-
nier enkele honderden basisschoolleerlingen in contact met klassieke muziek.  
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. 

In 2019 vergaderde het bestuur zes keer: op 8 januari, 4 maart, 23 april, 19 juni, 3 september en op 4 
november, afwisselend bij een van de bestuursleden aan huis. Daarbuiten had regelmatig onderling 
overleg plaats; dit ging vaak per e-mail, telefoon of app. 

De gespreksstof van de bestuursvergaderingen werd in 2019 voor een belangrijk deel bepaald door: 

 bovengenoemde bestuurlijke perikelen, 

 voorbereiding en evaluatie van geprogrammeerde concerten en de lustrumviering, 

 voorbereiding en evaluatie van jeugdactiviteiten,  

 samenstelling van seizoenprogramma’s, 

 ontwikkeling van de financiële positie (o.a. vragen rondom begroting en entreeprijzen, mogelijke 
verzekeringen op het punt van bestuurs- en bedrijfsaansprakelijkheid), 

 actualiseren van de website, mede in verband met onze status van culturele ANBI (Algemeen 
Nut Beogende Instelling), 

 zoeken naar invulling van vacatures en 

 overleg met Podium Zuidhaege, ICO, DNK en vele andere externe partijen, zowel op lokaal als 
landelijk niveau. 
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Programmering 
In 2019 werden elf reguliere kamermuziek concerten gegeven. Een recordaantal! Daarnaast organi-
seerden wij met Classic Express een project voor basisschoolleerlingen. 
Ons beleid bij het programmeren was altijd, is en blijft: klassieke (kamer-)muziek brengen op topni-
veau, van oud tot nieuw, van geliefde klassiekers tot uitdagende vernieuwingen. Het bestuur meent 
voor 2019 daarin ruimschoots geslaagd te zijn. Nu al dertig jaar achtereen biedt de Muziekkamer 
Assen spraakmakende klassieke concerten, waarin talloze binnen- en buitenlandse topensembles 
optraden. Het afgelopen jubileumjaar bood een wel heel aantrekkelijk programma. Zo trad het we-
reldberoemde duo Noa Frenkel en Shuann Chai op met onder meer de liedcyclus “The scent of pink” 
(wereldpremière!) van componist René Samson, die daarbij zelf een inleiding hield. Dit concert werd 
opgenomen door de Concertzender. Podium Zuidhaege organiseerde parallel aan het concert een 
tentoonstelling met grafisch werk van Asaph ben Menachem, beeldend kunstenaar en ook tekstdich-
ter van de liedcyclus. We ontvingen het verbluffende Russische viool-pianoduo Maria en Nathalia 
Milstein in een literair/muzikaal programma rond M. Proust en ook het Dudok strijkkwartet, dat sa-
men met het viool-pianoduo Inui-Varvaresos het unieke sextet van Chausson vertolkte. Verder tra-
den gerenommeerde musici op, zoals contrabassist James Oesi en de onnavolgbare violiste Diaman-
da Dramm. Het Hexagon ensemble verzorgde een prachtige familievoorstelling ‘Baboesjka en het 
Russische beest’. Het (uitverkochte) jubileumconcert van de Muziekkamer werd gegeven door het 
populaire FUSE, vooral bekend van zijn enthousiasmerende bijdragen aan het tv-programma Podium 
Witteman op de late zondagmiddag. Sinds enige jaren nemen we ook elk seizoen een tweeluik op in 
ons programma, waarin vakjury- en publiekswinnaars van het jaarlijkse Grachtenfestival Conservato-
rium Concours optreden. Dit brengt ons hoogstaande concerten, met een hoog verrassingselement. 
Zo hadden we in januari de virtuoze tubaspeler Matthijs Leffers naast een bevlogen Sloveens slag-
werk-saxofoonduo en later in het jaar een tweeluik met de veelbelovende sopraan Elenora Hu en 
een Portugees saxofoonkwartet. 
Kortom, 2019 bood een jaar met een rijke afwisseling aan ontroerende, spectaculaire en vooral ver-
rassende programma’s! Voor komende seizoenen gaan we op deze weg voort.  
Zie “Verslag programmering” voor een uitgebreide terugblik op de activiteiten die wij organiseerden 
in 2019. Een vooruitblik op seizoen 2020-2021 vindt u aan het slot van dit document. 
 
Activiteiten voor jongeren 
Het bestuur van de Muziekkamer heeft enige jaren geleden besloten tot een meer samenhangende 
aanpak van activiteiten voor de jeugd. Gemeente Assen en Stichting Albino hebben voor fondsen 
gezorgd om dit mee te realiseren, naast een bijdrage van Muziekkamer Assen zelf. Het streven is om 
schoolgaande jongeren nader kennis te laten maken met klassieke muziek en hen (meer) te betrek-
ken bij concerten. Dit initiatief heeft in de afgelopen jaren een aantal interessante projecten opgele-
verd, maar heeft in de uitvoering ook zijn weerbarstige kanten: regelmatig blijkt het in de praktijk 
toch lastig om wat wij kunnen bieden met ‘onze musici’ aan de curricula van de scholen te laten aan-
sluiten. Beide organisaties plannen 1 tot 2 jaar vooruit en op die termijn blijkt onderling afstemmen 
gewoon lastig. Niettegenstaande dat, konden we dit jaar drie activiteiten organiseren. 
Uitgangspunt is een driesporenbeleid, waarvan de traditionele ‘Sterren van Morgen’-concerten (ge-
geven door winnaars van het Prinses Christina Concours), masterclasses aan getalenteerde plaatselij-
ke musici en educatieve projecten met scholen de uitgangspunten zijn. Hierbij schakelen we, waar 
mogelijk, de ensembles in die in de kamermuziekserie optreden; de rol van Muziekkamer Assen is er 
ook uitdrukkelijk een van verbindingen leggen tussen de diverse culturele instellingen in de stad, 
tussen docenten van basis- en voortgezet onderwijs en verder (docenten van) Kunstencentra. Dit jaar 
hebben we invulling gegeven aan onze jeugdambities, door een drietal activiteiten te organiseren 
gedurende Oktober-Kindermaand. Naast het genoemde Sterrenconcert boden we een extra familie-
voorstelling ‘Baboesjka en het Russische beest’ (een Russisch sprookje met beroemde Russische mu-
ziek) en ook hebben we de Classic Express bus naar Assen gehaald. Dit is een rijdende concertzaal, 
waarin een 200-tal leerlingen van diverse basisschoolgroepen door winnaars van eerdere Prinses 
Christina Concoursen werden meegenomen in hun muzikale avonturen. Vooral deze activiteit werkte 
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buitengewoon stimulerend en is beslist voor herhaling vatbaar. De prettige samenwerking met 
Instituut Creatieve Ontwikkeling (ICO), Prinses Christina Concours en Gemeente Assen maak-
te dit succesvolle spektakel op het Koopmansplein mogelijk. 
Lees meer over deze jeugdactiviteiten in hoofdstuk “Verslag Jeugdactiviteiten – oktober 2019”. 

Financiën 

Boekjaar 2019 kon worden afgesloten met een gering negatief saldo van € 188,-. Dit resultaat stemt 
tot tevredenheid, temeer daar er – gelet op de lustrumviering - bij de budgettering rekening gehou-
den was met een flink negatief resultaat. Dit komt onder meer door creatief cateren rond de feeste-
lijke lustrumviering én door de gunstige bezoekersaantallen over de gehele linie (en met name ook 
de uitverkochte zaal met 217 bezoekers bij het lustrumconcert van Fuse). Hierdoor ondergaat onze 
algemene reserve slechts een lichte aderlating.  
Ook het Jeugdfonds had een meevaller: de Classic Express bus werd, tegen de verwachting in, gro-
tendeels bekostigd uit middelen van Prinses Christina Concours. Dit biedt ons financiële ruimte de 
jeugdactiviteiten te continueren. 
Zie voor de gedetailleerde financiële gegevens over 2019 het “Financieel Verslag”. 

De financiën blijven een punt van aandacht: het lange termijnperspectief is niet onverdeeld rooskleu-
rig. Overheidsbijdragen staan onder druk en worden voor korte perioden en erg laat toegekend, op 
een moment dat we ons al lang en breed hebben moeten vastleggen. Verder kalft sponsoring door 
bedrijven en particulieren steeds verder af, zoals de hele sector en ook wij ervaren. Omdat wij bij 
contract verplichtingen al één tot twee jaar tevoren aangaan, is een reservepositie, vergelijkbaar met 
het programmeringsbudget voor een seizoen, essentieel; gelukkig hebben we deze situatie dit jaar 
kunnen handhaven.  
In dit fluïde speelveld kan het op termijn lastig worden op de been te blijven, ondanks - vergeleken 
met andere podia - een zeer gunstige verhouding van eigen publieksinkomsten tot verkregen subsi-
die. Wij zagen de sponsor-/donateurportefeuille verder krimpen en we weten ons afhankelijk van de 
continuïteit van overheidsbijdragen. De manier waarop Fonds Podiumkunsten - een belangrijke geld-
gever voor Muziekkamer Assen - ons steunt (het Fonds vergoedt maximaal de helft van het tekort op 
een concert), benadrukt het essentiële belang van verdere externe geldbronnen zoals gemeente, 
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 acti-
viteiten en samenwerkingsverbanden 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 waarover we denken! 

Bezoekers 
Het aantal bezoekers aan de reguliere concerten in 2019 bedroeg 1300 (in 2018: 961), waarvan 1224 
(in 2018: 969) betalend. Per concert zijn de getallen 118 (in 2018: 108), resp. 111 (in 2018: 88). Beide 
getallen zijn hoger dan de laatste jaren gebruikelijk was en stemmen tot tevredenheid. Opmerkelijk is 
dat de laatste jaren het aantal abonnementhouders licht daalt. Deze daling wordt gelukkig ruim ge-
compenseerd door de toegenomen verkoop van losse kaarten.  
Met het uitverkochte concert van Fuse (217 bezoekers), behoren het Sterrenconcert (135 bezoekers) 
en het laatste concert van het jaar (Dudok kwartet met het duo Inué/Varvaresos, 124 bezoekers) tot 
de meest bezochte. Het Grachtenfestivalconcert in november was qua bezoekersaantal enigszins een 
achterblijver (80 bezoekers), terwijl de eerdere editie (in januari) wel heel behoorlijk scoorde (105 
bezoekers). Het publiek blijkt moeilijk te peilen… 
 
Entreeprijzen 2019-2020 

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 2019 gratis entree. De abonnementsprijzen werden voor het 
jubileumseizoen 2019-2020 (licht) aangepast aan het groter aantal concerten. De prijs van een abon-
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nement werd € 160,00; de prijs van een losse kaart bleef € 23,00 respectievelijk € 15,00 voor de 
jeugdconcerten. Daarnaast werd opnieuw een “combinatieabonnement” aangeboden voor € 188,-, 
waarin ook een concert van theater DNK was opgenomen. 
De BTW-verhoging per 1 januari 2019 werd nog niet verdisconteerd in de entreeprijzen voor seizoen 
2019-2020. Dat gebeurt wel bij seizoen 2020-2021. 

Samenwerking met andere organisaties  
We werken nauw samen met diverse culturele instellingen in stad en land, met name op het terrein 
van organisatie en inhoud. Expertise bundelen en kosten beperken zijn belangrijke drijfveren. 

 Programmatisch contact met andere podia verloopt vooral via het LOK (Landelijk Overleg Ka-
mermuziek), een informele groep van een 15-tal grote en kleine podia (o.a. Wageningen, Assen, 
Groningen, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Delden, Deventer, Tilburg).  
Onze voorzitter/programmeur is sinds enige jaren voorzitter van dit landelijke forum. 

 Via Stichting Kunst & Cultuur Drenthe participeert Muziekkamer Assen in het provinciale Okto-
ber-Kindermaandinitiatief. Het contact wordt namens Muziekkamer Assen onderhouden door de 
programmeur-jeugd (waargenomen door Wim Näring). 

 Er zijn nauwe banden met Stichting Podium Zuidhaege, waarvan we zaal De Schalm huren. De 
frequente praktische contacten en het overleg over zaalhuur, prijzen van consumpties en verdere 
zaken van wederzijds belang verlopen soepel en professioneel. Bijzonder te vermelden was de 
innige samenwerking dit jaar rond het januariconcert, waarbij Podium Zuidhaege in de corridors 
van het gebouw een tentoonstelling van grafisch werk organiseerde, passend bij het concert. 
Kortom, de contacten met en ook de service van Podium Zuidhaege ervaren wij als coöperatief 
en professioneel. 

 Met ICO, de advies- en projectorganisatie op het gebied van cultuureducatie, was er frequent 
contact; met name fungeerde de organisatie als intermediair tussen Muziekkamer Assen ener-
zijds en de ‘Meer Muziek’-basisscholen anderzijds over deelname aan het Classic Express project. 

 De banden met theater DNK (o.a. gebruik reserveringssysteem, uitvoering gezamenlijke projec-
ten) zijn uitstekend. Het opnemen van elkaars concertserie in beider jaarprogramma’s blijkt voor 
beide partijen profijtelijk. Er is ook een duidelijke afbakening wat betreft de programmering af-
gesproken (‘ieder zijn eigen expertisegebied’), waardoor de twee organisaties elkaars activiteiten 
aanvullen. 

 De samenwerking met Grachtenfestival Amsterdam verloopt naar wens en levert, als gezegd, 
zeer verrassende concerten op. 

Concertlocaties  
Concertzaal De Schalm van Podium Zuidhaege te Assen is onze thuisbasis. Op twee na alle concerten 
van Muziekkamer Assen werden daar gegeven. De familie-/jongerenconcerten “Sterren van Morgen” 
en “Baboesjka en het Russische Beest”, gemeenschappelijk projecten Van Muziekkamer Assen en 
theater DNK, vonden plaats in de Rabo Zaal van theater DNK. Op de deels andere doelgroep oefent 
de Rabo Zaal onmiskenbaar aantrekkingskracht uit. Het bestuur en het trouwe publiek blijven voor 
de reguliere concerten hechten aan de kleinschaligheid en intimiteit van het vertrouwde thuispodi-
um in concertzaal De Schalm, met zijn goede akoestiek, idem zichtlijnen en technische faciliteiten. 

Publieksvoorlichting  
Traditiegetrouw besteden wij veel aandacht aan onze programmatoelichtingen, die voor elk concert 
met de nodige zorgvuldigheid voorbereid worden. Deze toelichtingen worden in gedrukte vorm aan 
de concertbezoekers uitgereikt en zijn vooraf meestal ook op de website te lezen. Daar wordt ook 
vaak verwezen naar documenten en internetfilmpjes die nader licht werpen op te spelen werken. 
Het educatieve/informatieve aspect vullen we verder in, door musici te stimuleren zelf toelichtingen 
te geven bij gespeelde werken. Dit overbrugt ook de afstand tussen musici en publiek en wordt zeer 
gewaardeerd. Afgelopen seizoen kende op verschillende manieren dit type interactie met de musici. 
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Tijdens het laatst concert gaf een lid van het Dudok kwartet een klein college over de componist 
Haydn, terwijl even later Varvaresos het Sextet van Chausson professioneel introduceerde. Fuse 
praatte natuurlijk zijn ‘Muzikale Reis’-uitvoerig aan elkaar. Componist Samson hield persoonlijk een 
inleiding bij de wereldpremière van zijn liedcyclus, terwijl bij het Proust-concert het acteren en het 
gesproken woord onderdeel van de voorstelling vormden. Opvallend was ook te zien hoe goed de 
laureaten van het Grachtenfestivalconcours hun optredens inleidden. 

Publiciteit 

Op alle mogelijke manieren zoeken wij de publiciteit: 

 Tijdens de concerten in maart en april 2019 werd het nieuwe seizoenprogramma aan de bezoe-
kers aangeboden, zoals we dat al sinds jaren doen. Een tweede, breed uitgevoerde mailing volg-
de in mei/juni na het gereedkomen van de seizoenbrochure. Vele liefhebbers (60) tekenden in op 
een abonnement voor het nieuwe seizoen 2019-2020. De lichte trend van teruglopende aantal-
len abonnementen lijkt zich voort te zetten en vraagt aandacht. Daar tegenover zien we de ver-
koop van losse kaarten ook in 2019 toenemen. Dit beeld tekent zich elders in het land ook af. 

 Ons visitekaartje, de seizoenbrochure, kwam in mei uit. De 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 elk concert ging een ‘Nieuwsbrief” naar belangstellenden uit, met 
daarin uitgebreide informatie. Deze Nieuwsbrief per mail 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 doen ook Cultureel Hart Assen via de uit-
vouwbare flyer “Uitloper” en de regionale pers. Tot onze spijt moeten we vaststellen dat in 2019 
opnieuw minder ruimte wordt geboden in de plaatselijke huis-aan-huisbladen, ook door het te-
rugbrengen van twee edities naar slechts een editie per week, en dat gegevens niet steeds cor-
rect worden opgenomen, wat om extra inspanningen en actie onzerzijds vraagt.  

 In Assen worden op markante plaatsen affiches opgehangen. Affiches gaan ook naar bibliotheken 
in de provincie, met medewerking van Biblionet Drenthe. 

 Onze website (muziekkamer.nl) geeft naast de seizoenprogrammering steeds actuele informatie 
over het eerstvolgende concert, over kaartverkoop en abonnementen en over sponsoring; ook 
algemene informatie, ANBI-rapportage en de historie van Muziekkamer Assen is hierop terug te 
lezen. 

 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 
 

Bekend mag worden verondersteld dat publiek voor klassieke muziek begrensd is. We zijn er trots op 
dat we in Assen - zelfs met of misschien juist door de keuze voor een avontuurlijk programmerings-
profiel - een succesvolle 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 
30-jarige bestaan bewijst. Scherprechter is uiteraard de jaarlijkse exploitatierekening.  

Begroting 
Voorafgaand aan elk boekjaar maakt de penningmeester van de Stichting Muziekkamer Assen een 
begroting. Daarvoor maakt hij een inschatting van kosten als zaalhuur, pianostemmen, het drukken 
van brochures enzovoort. Vervolgens raamt hij de bijdragen die ontvangen worden van begunstigers 
van Muziekkamer Assen, te weten: Gemeente Assen, FPK (= Fonds Podiumkunsten), sponsoren en 
donateurs. Twee belangrijke ramingen blijven dan nog over: het budget om musici te engageren (de 
uitkoopsommen) en de inkomsten aan 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, zoals die ons voor 
ogen staat. Het blijft steeds 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 aan onze concerten is nooit precies te voor-
spellen en vormt zo een substantiële onzekere factor. Over 2019 laat de exploitatierekening een ne-
gatief saldo zien van € 188,-. Positieve dan wel negatieve saldi in deze orde van grootte zijn normaal 
binnen een bedrijfsvoering als de onze. 
 In 2019 vierden we het 30-jarig bestaan van de Stichting Muziekkamer Assen; in de begroting was 
rekening gehouden met een negatief saldo van € 2.925, - wegens extra concerten en uitgaven. Het 
aantal bezoekers dat ons lustrumseizoen heeft bezocht, lag echter aanzienlijk hoger dan ingeschat. 
Ook hebben we op kosten bespaard door voor de catering van de lustrumviering zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Al met al kon het tekort uiteindelijk beperkt worden tot een negatief saldo 
van € 188,- over 2019.  
 
Ons financiële beleid is erop gericht positieve saldi te gebruiken om negatieve saldi uit het verleden 
te compenseren en ook een noodzakelijk buffer voor de toekomst op te bouwen. Omdat we contrac-
tuele verplichtingen met betrekking tot musici zo’n 1,5 jaar van tevoren aangaan, beschouwen we 
een financiële buffer van € 16.000, - € 20.000, - (het totaal aan gages/uitkoopsommen van één sei-
zoen) noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Het eigen vermogen per 31 december 2019 
bedraagt, dankzij een verstandig gevoerd beleid, € 19.456, -.  
De abonnementsprijzen werden voor het jubileumseizoen 2019-2020 (licht) verhoogd vanwege een 
groter aantal concerten en ging daarom van € 150,- naar € 160,-. De prijs van een losse entreekaart 
voor reguliere concerten bleef gehandhaafd op € 23,00 en op € 15,00 voor jeugdconcerten.  
 
De subsidies van Gemeente Assen en Fonds Podiumkunsten (FPK) zijn onmisbaar om tegen een be-
taalbare prijs klassieke concerten van niveau aan te bieden. Gelukkig hebben gemeente en FPK ook 
voor 2020 hun steun aan ons podium toegezegd. Een erkenning van hun kant die wij zeer waarderen.  

Gelijke waardering spreken wij ook uit naar onze sponsoren en donateurs die enthousiast een finan-
ciële of materiële bijdrage leveren; hun steun is even onmisbaar voor het voortbestaan van de serie. 
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RESULTATENREKENING 2019     

     

Uitgaven (€)  Inkomsten (€)  

Uitkoopsommen 19437 Abonnementen 9851 
  Abonnementenserie 17704 
  Jeugdconcerten          1733 

Zaalhuur 3708 Kaartverkoop 9405 

Pauzedrankjes 2237 Pauzedrankjes 2276 

Auteursrechten 751 Sponsoring/Donaties 324 

Concertkosten 1791 Subsidies/Fondsen 8350 

Drukwerk 1428    

Secretariaat/diversen 1042    

Activiteiten t.b.v. de jeugd    

Batig saldo  Nadelig saldo  188 

     

Totaal uitgaven 2018 30394 Totaal inkomsten  30394 

     

     

BALANS 31-12-2019     

     

Activa (€)  Passiva (€)    

Bank 1406 Eigen vermogen *) 19456 

Spaarbank 20000 Voorziening Jeugd **) 2782 

Kas 200 Voorziening abonnementen 3522 

     

Debiteuren:  Crediteuren:    

Belastingdienst OB 1144 Buma 343 

Fonds Podiumkunsten 3353   

Vooruitbetaalde kosten     

 26103   26103 

 

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

*) Het Eigen Vermogen (in de orde van grootte van het programmeringsbudget) is noodzakelijk ter 
dekking van de verplichtingen die de Stichting Muziekkamer Assen een tot twee jaar tevoren moet 
aangaan. Gemeente Assen erkent de noodzaak van deze reserve, tot een bedrag van €20.000. 
**) De Voorziening Jeugd is een geoormerkt fonds, dat bij de Stichting is ondergebracht, maar dat 
verder los staat van de Kamermuziekserie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
Voor seizoen 2019-2020 werden 62 abonnementen verkocht, een aantal dat iets lager ligt dan dat 
voor 2018-2019 (66 abonnementen). 
 

 
 
 
 
 

In 2019 werden in totaal 1224 plaatsen verkocht voor reguliere concerten (2018: 969 plaatsen). Dat 
is gemiddeld per concert 111 kaarten (2018: 108). Dit is een lichte toename per concert.  

jaar Verkochte plaatsen 
per seizoen 

Verkochte plaatsen 
per concert 

Aantal concerten 
per jaar 

2018 969 108 9 

2019 1224 111 11 
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Jongeren t/m 18 jaar hebben gratis toegang, evenals houders van vrijkaarten (verwanten van musici, 
sponsoren) en de bestuursleden van de Muziekkamer. Aan de andere kant zijn niet alle abonne-
menthouders altijd aanwezig.  
In totaal trokken in 2019 de elf reguliere concerten van Muziekkamer Assen 1300 bezoekers, wat 
neerkomt op gemiddeld 118 bezoekers per concert (2018: 107 bezoekers).  
Deze bezoekerscijfers zijn in alle opzichten een record voor de Stichting Muziekkamer Assen! 
 
Vergeleken met vele andere podia heeft Muziekkamer Assen zeer goed gevulde zalen, met een ge-
middelde bezetting van ruim boven de honderd aanwezigen; dit blijkt telkens weer bij bezoeken aan 
en van bevriende podia, maar ook uit reacties van de musici die vaak aangenaam verrast zijn door de 
hoge opkomst.  

Overzicht van contribuanten 
De volgende organisaties hebben Stichting Muziekkamer Assen dit jaar ondersteund: 

AlbertsKleve, bureau voor grafisch ontwerp BNO, Assen 
Alex Aalders bloemist, Assen  
FPK, Fonds voor Podiumkunsten 
Gemeente Assen  
(voormalige) Stichting Albino 
Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus, notarissen te Assen 
UNP, accountants adviseurs te Assen 
en ook enkele 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 13 januari 2019  Noa Frenkel, alt & Shuann Chai, piano: “The Scent of Pink” 
In dit bijzondere liedprogramma stond de wereldpremière van The Scent of Pink, een gloednieuw 
werk van René Samson, centraal. Dit werk werd geflankeerd door liederen van Barber, Boulanger, 
Berg en Ives. Het is een liedcyclus op Hebreeuwse teksten van beeldend kunstenaar en dichter, As-
aph Ben-Menachem (oud-docent aan Minerva/Groningen). Parallel aan het concert was er een expo-
sitie van diens werk in de corridors van Podium Zuidhaege, die na het concert feestelijk geopend 
werd. Frenkel en Chai gaven indrukwekkende vertolkingen van de liederen. Samsons compositie, 
toegesneden op het extreem lage timbre van Frenkels stem, hield goed stand tussen de repertoire-
stukken en werd opgenomen door de Concertzender. De belangstelling was aanzienlijk, waarbij een 
deel van het publiek van heinde en ver gekomen was. Een waardevolle sandwich van vernieuwing 
(Samson) en het vertrouwde (de vroege Berg). Slotsom: een geslaagd samenwerkingsproject tussen 
componist, beeldend kunstenaar, Podium Zuidhaege en Muziekkamer Assen. 
 
zondag 27 januari 2019  Winnaars van het Grachtenfestival Conservatoriumconcours 2018 
Matthijs Leffers, tuba, m.m.v. Hugo Sloterdijk, piano 
Duo Ikt: Janina Lorenci, saxofoon & Lola Mlacnik, percussie 
De jonge Grunninger Leffers – jurywinnaar van het prestigieuze concours -toonde zich een virtuoos 
op zijn weerbarstige instrument. Hij had ook een ontwapenende, verbale presentatie. Jammer dat 
het (solo)repertoire voor het instrument zo beperkt is. Intussen geldt Leffers als één van de echt gro-
ten, in de Noordelijke HaFaBra-wereld en ver daarbuiten. Hij vertolkte de solocompositie FNUGG van 
Baadsvik, een verbijsterend virtuoos werk, dat de tuba volledig binnenstebuiten keerde. Daarnaast 
speelde hij, begeleid door Sloterdijk, aanstekelijke arrangementen van o.a. Piazzolla, Grieg en Eccles. 
 Het optreden van de publieksprijswinnaars, de Sloveense dames Lorenci en Mlacnik, was een waar 
feestje. Kernwoorden: spatgelijk en aanstekelijk spel, alles uit het hoofd, mooie choreografie, kort-
om, een genot voor oog en oor. Het paar speelde uitsluitend werk van hedendaagse componisten, 
dat veelal in opdracht van Duo Ikt geschreven of gearrangeerd was. Met werk van o.a. Albright, Lago, 
Kuhar, Brophy en Koshinski/Cockroft was het palet breed, van modern tot jazz en pop.  
Een zeer geslaagd tweeluik! 
 
zondag 10 februari 2019 Pianokwartet Inui | Kovalev | Van Poucke | Varvaresos 
Met dit flamboyante Japans-Armeens-Nederlands-Grieks pianokwartet had de Muziekkamer een 
internationale mix van prijswinnende supertalenten op het podium! Het viool-pianoduo Inui-
Varvaresos maakt internationaal furore, altist Kovalev is leerling van niemand minder dan Yuri Bash-
met en van ‘onze’ celliste Ella van Poucke weten we hoe goed ze is. Het talrijke publiek werd niet 
teleurgesteld en maakte een gloedvol optreden mee. Met jeugdige energie vertolkten zij kwartetten 
van Mozart, Brahms en het betrekkelijk onbekende jeugdwerk van R. Strauss. Grote klasse! 
 
zondag 10 maart 2019   James Oesi, contrabas, Diamanda Dramm, viool, Anna voor de 
Wind, klarinet, Olga Pashchenko, piano 
In dit concert stond de contrabas centraal. En die is bij wereldburger James Oesi in voortreffelijke 
handen. Op het programma stonden werken van Beethoven, Milhaud, Stravinsky, Bartok, Ravel en 
Meyer. Dit virtuoze programma werd aanstekelijk en met raffinement gespeeld. Waren er soms into-
natieproblemen bij Beethoven (2e cellosonate), het twintigste eeuwse deel van het programma was 
een lieve lust. Het duet van Meyer, gespeeld door Oesi en Diamanda Dramm (ook zo’n muzikaal 
beest dat eigenzinnig haar weg gaat) was adembenemend, evenals het Kaddish (Joods gebed) van 
Ravel, zij het op een andere manier. En zowel in de verhalende suites (Stravinsky, Milhaud), als in de 
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Roemeense dansen van Bartók was het musiceren van het ensemble van hoog niveau. Zeer tot te-
vredenheid van het talrijke publek! 

 
zondag 31 maart 2019  Dudok Quartet Amsterdam: ‘Klinkende sculpturen’ 
Judith van Driel en Marleen Wester, viool, Marie-Louise de Jong, altviool, David Faber, cello 
In één woord fenomenaal was dit optreden van één van Nederlands meest toonaangevende strijk-
kwartetten. De musici speelden een intelligent, samenhangend programma: enkele renaissancewer-
ken (in eigen arrangement), daarna het ontroerende eerste strijkkwartet van K.A. Hartmann en Beet-
hovens monsterlijke op. 130/133 (met Cavatina en Grosse Fuge). De musici gaven goed doordachte 
inleidingen en – mede daardoor – werd het loodzware programma toch zeer verteerbaar gebracht. 
De zaal was vol aandacht niet alleen tijdens de ontroerende Cavatina maar ook tijdens de weerbar-
stige Grosse Fuge, die jarenlang niet begrepen werd, maar ineens kraakhelder werd. Een geweldig 
optreden door een superieur strijkkwartet. Het talrijke publiek wist dit te waarderen! 
 
zondag 22 september  Jubileumconcert:  FUSE met “Fuse Live!”  
Op 22 september deed het populaire FUSE de aftrap van het 30-jarig jubileumseizoen van de Mu-
ziekkamer. Deze groep werd bekend als huisband van het Tv-programma Podium Witteman. Dit op-
treden was, als verwacht, een voltreffer. Een bomvolle De Schalm werd langs alle continenten gela-
veerd en het publiek genoot met volle teugen van de muziek, van de improvisaties, van ‘muzikale 
werelden waarvan we tevoren niet wisten dat we er behoefte aan hadden’. Grenzen tussen genres 
bestaan voor Fuse niet; een verfrissende ervaring! De presentatie, flair en présence van de musici 
waren – juist ook live - jaloersmakend! 
Tijdens de geanimeerde afterparty in het theatercafé van Podium Zuidhaege werd de ‘oermoeder’ 
van de Muziekkamer, mw. Elly Kloosterman, in het zonnetje gezet. Zij was degene die – op 24 mei 
1987 – het eerste proefconcert organiseerde.  
 
Oktober-kindermaand 
Ter gelegenheid van haar jubileum organiseerde Muziekkamer Assen drie jongerenactiviteiten: 
10, 11 oktober   ‘Classic Express’ – (voor basisschoolleerlingen) 
13 oktober ‘Sterren van morgen!’ – (familieconcert door jonge talenten) 
20 oktober ‘Baboesjka en het Russische Beest’ – (familievoorstelling) 
Voor een verslag van deze evenementen verwijzen we u naar het hoofdstuk ‘Jeugdactiviteiten’. 
 
zondag 3 november 2019 Maria & Nathalia Milstein, viool/piano, Reinier de Meijer, acteur: 
‘De Sonate van Vinteuil’ 
In dit (voor de pauze) theatrale concert werd de sfeer opgeroepen van de Parijse salons van het be-
gin van de vorige eeuw. Gebaseerd op teksten uit “Op zoek naar de verloren tijd” van Marcel Proust, 
doken de gezusters Milstein samen met Reinier de Meijer in het raadsel rond de fictieve componist 
Vinteuil en zijn mysterieuze sonate. Wie was deze componist? Bestond hij wel? Hoe klinkt zijn sona-
te? En wat is het in zijn muziek dat Swann zo diep raakt? Wat raakt óns eigenlijk in muziek? Deze 
vragen en filosofische bespiegelingen kwamen op overtuigende en boeiende wijze aan de orde, 
waarbij menigeen wel de behoeft zal hebben gevoeld de tekst na afloop nog eens rustig door te kun-
nen nemen. Dat neemt niet weg dat Reinier de Meijer zich een overtuigende Swann toonde. Ook de 
fenomenale zusters Maria en Nathalia Milstein speelden hun muzikale rol met verve (waarbij aange-
tekend moet worden dat Maria gehandicapt was door een ernstige beenblessure; hulde!). Zij be-
dienden zich tijdens de eenakter van fragmenten van de vioolsonate van Franck. Na de pauze klonk 
deze fantastische compositie in volle glorie. Bij wijze van toegift volgde het langzame deel uit de on-
bekende maar wonderschone vioolsonate van Pierné. Het waren uitvoeringen die het publiek nog 
lang zullen bijblijven! 
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zondag 24 november 2019 winnaars van het Grachtenfestival Conservatoriumconcours 2018 
Elenora Hu, sopraan (m.m.v. Gilbert den Broeder/piano) 
Maat Saxophone Quartet (Daniel Ferreira/s, Catarina Gomes/a, Pedro Silva/t, Mafalda Oliveira/b) 
Sopraan Elenora Hu, winnares van de publieksprijs, overrompelde het publiek met haar optreden. 
Wij waren getuige van haar volwassen stembeheersing en haar veelzijdigheid. Zij vertolkte – begeleid 
door niemand minder dan Gilbert den Broeder - werken, liederen en aria’s van zo verschillende com-
ponisten als Liszt, Mozart, R. Strauss, Mascagni, Dvořák, Korngold en Lehar. Zij beeldde de karakters 
in dit zeer uiteenlopende repertoire overtuigend uit: nu eens verliefd, dan weer charmerend, sme-
kend, verontwaardigd, bedachtzaam. Tot grote tevredenheid van het publiek. 
Opvallend was ook het aanstekelijke, vrijwel volmaakte spel van het ambitieuze Portugese Maat 
Saxophone Quartet, dat in Amsterdam studeert. Het won inmiddels diverse prijzen in Portugal en 
Nederland. Hun optreden vormde een etalage van technisch kunnen, muzikaliteit, actief samenspel, 
en spelplezier! Zij speelden werken van Debussy en Dvořák; bewerkingen, maar wat gaven de saxo-
foons extra kleur aan de composities! Daarnaast speelden zij werk van de hedendaagse componisten 
Tafreshi (Iran) en Lago (Nederland). Het neusje van de Portugese zalm! 

zondag 15 december 2019 Dudok Quartet met Noé Inui, viool en Vassilis Varvaresos, piano 
‘Chausson en zijn Concert’ 
Dit optreden draaide om het prachtige “Concert voor viool, piano en strijkkwartet” van de Franse 
componist Chausson, een uniek werk dat door de ongebruikelijke bezetting weinig uitgevoerd wordt. 
Twee topensembles hebben hiervoor de handen ineengeslagen: het flamboyante viool/pianoduo 
Inui/Varvaresos en het Dudok String Quartet. Beide ensembles stonden eerder dit jaar al op het Mu-
ziekkamerpodium, en met veel succes! Het Concert vormde na de pauze het hoogtepunt van het op-
treden. Publiek en de aanwezige DvhN recensent waren laaiend enthousiast; ‘alles viel op zijn plaats’. 
Voor de pauze kreeg het ensemble ook al een opendoekje na een strakke uitvoering van het Rondo 
voor viool en strijkkwartet van Schubert. Het optreden was geopend met een liefdevolle uitvoering 
van een van Haydns Strijkkwartetten op.20, een reeks waarin het kwartet zijn tanden heeft gezet. 
Voor het talrijke publiek een concert om niet snel te vergeten; vooral Chausson zal blijven hangen! 
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Verslag Jeugdactiviteiten – oktober 2019 
 
 
Classic Express 
Op een druilerige donderdag 10 en vrijdag 11 oktober domineerde de Classic Express van het Prinses 
Christina Concours het Koopmansplein in Assen. 
 

     
 
De Classic Express is een enorme trailer die kan uitschuiven tot een complete concertzaal. Aan boord 
van deze Classic Express verzorgden drie prijswinnaars van eerdere Prinses Christina Concoursen 
optredens voor groepen 7 en 8 van basisscholen. De musici – ook goed gecoachte presentatoren! - 
waren: Mare Keja (cello), Andrei Makarov (piano) en Benjamin de Boer (contrabas).  
[Het is grappig op te merken dat Mare drie dagen later als Ster op ons hoofdpodium stond te stralen 
in DNK; hetzelfde geldt Andrei, zij het in 2014. Muziekkamer Assen als broedplaats van talent!] 
Zo’n 200 leerlingen van KC Baggelhuizen, Vrije School de Es, CKC Het Kompas en AZC-school De Fe-
niks hebben zo gedurende een zestal concerten op een speelse manier kennis gemaakt met klassieke 
muziek. Er was groot enthousiasme bij de leerlingen en veel interactie met de musici. De gespeelde 
muziekstukken riepen tal van vragen op; zoals: hoe zwaar is je contrabas? waar is dat pedaal van de 
piano voor? of: hoe gaat de lucht nou trillen als je de snaar aanstrijkt? De meest ontwapenende was 
wel: Huilt je moeder ook als je dit stuk thuis zo mooi speelt? (nadat Mare Après un Rêve van Fauré 
heel gevoelig speelde). Een zeer geslaagd evenement! 
[Dit project was een initiatief van Muziekkamer Assen in het kader van haar 30- jarig bestaan en 
kwam tot stand in samenwerking met het ICO, Centrum voor Kunst en Cultuur en het Prinses Christi-
na Concours. De gemeente Assen en het (voormalige) Albinofonds maakten dit project financieel 
mede mogelijk.] 
  

   
          (In de Classic Express) 

 
Sterren van morgen 
Op 13 oktober vond ons traditionele “Sterren van morgen” concert plaats in de Rabo Zaal van thea-
ter DNK. Tijdens dit concert traden winnaars van het Prinses Christina Concours 2018-2019 op. Op 
het podium stonden deze keer drie Noord-Nederlandse toptalenten, die eerst in Groningen de noor-
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delijk finale gewonnen hadden en vervolgens ook nog eens de landelijke finale in Den Haag! De op-
tredende sterren waren: 
Mare Keja (14), cello (uit Anderen), begeleid door Mirsa Adami, piano (PCC-laureaat in 1992!) 
Kees Kruit (19), piano (uit Peize) 
Kalina Vladovska (19), slagwerk/marimba (uit Groningen) 
 

Mare speelde, ondanks haar jeugdige leeftijd, heel volwassen en muzikaal een aantal delen uit de 
eerste (solo-) cellosuite van Bach, en later met Mirsa Adami de prachtige romantische Fantasiestücke 
van Schumann. Ze nam het publiek helemaal mee in haar spel, vooral in de melodische lange lijnen, 
die ze heerlijk uitspeelde. Kees presenteerde een programma dat een virtuoos als Sokolov niet zou 
hebben misstaan: de Fantasie van Mendelssohn en twee van Rachmaninovs Études Tableaux. Hij 
speelde dit zware repertoire met verve en veel gevoel, ondanks de wat bescheiden vleugel; ’het was 
hard werken’ merkte hij op in zijn interview. Vooral Rachmaninov is uw schrijver bijgebleven. Kalina 
tenslotte verloochende haar vaderland Bulgarije niet. Naast een prachtig optreden waarin ze de ma-
rimba van fluisterzacht zingen en impressionistische klanken tot uitgesproken percussie verkende, 
bracht ze een ode aan de tupan (een traditionele Bulgaarse trommel) in een compositie van haar 
landgenoot Paliev; een aanstekelijk optreden, waarmee ze een week later te gast was bij Podium 
Witteman. 
Naast het voortreffelijke spel van deze jonge mensen vielen ook het goede contact met het publiek 
en de goede presentatie op: open, helder formulerend in de interviews die op hun optreden volgden. 
Dit concert kwam tot stand in nauwe samenwerking met theater DNK. 
 

             
 

 Baboesjka 
Op 20 oktober speelde de familievoorstelling Baboesjka en het Russische Beest, een spannend, mu-
zikaal Russisch sprookje. 

Verteller Joep Onderdelinden en de musici van het Hexagon ensemble daagden het pu-
bliek – van klein tot groot – uit om verliefd te worden op het Russische Beest. Het is het 
verhaal van Belle en het Beest of, in het Russische origineel: De Scharlaken Bloem. In 
Assen beleefden we de wereldpremière van deze voorstelling! 
Dit was nu een voorstelling die van A tot Z de hele zaal meenam, ongeacht de leeftijd. 

De muziek van het ensemble en het spel van de acteur sloten mooi op elkaar aan en waren beide zo 
goed dat het soms moeilijk was te kiezen waarop je te concentreren. Het ensemble speelde met ver-
ve hoogtepunten uit het Russische repertoire (Liadov, Rachmaninov, Glinka, Moessorgski,…), nu eens 
heroïsche marsmuziek, dan weer prachtige melodieën zoals - bij het dramatisch hoogtepunt - de 
alom bekende Romance (van Sviridov, weten we nu!).  

Joep Onderdelinden was geweldig op dreef, hij goochelde knap 
met zijn identiteiten – nu eens Baboesjka, dan weer het Beest 
(en even de Prins) –, had goed getimede grapjes en terzijdes 
en gebruikte als sterke rode draad de wijsheid dat achter elk 
verhaal een ander verhaal zit. Iets wat met een steeds verder 
afgepelde Matroesjka mooi vormgegeven kon worden.  

Een zeer geslaagde voorstelling die, evenals de voorgaande, tot stand kwam in nauwe samenwerking 
met theater DNK. 
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Programma 2020-2021 
 

 

20 september Martin Oei, piano & Club Classique: 
Chopin, Pianoconcert nr. 2, Schubert, Forellenkwintet 

11 oktober ‘Sterren van morgen’       
Prijswinnaars Prinses Christina Concours 2019-2020 (i.s.m. theater DNK) 

1 november The Hague String Trio: ‘Van Schoonheid en Troost’ 
Beethoven, Klein, Kattenburg, Weinberg, Schubert 

22 november Lilian Farahani, sopraan, Maurice Lammerts van Bueren, piano: 
Heggie: EVE-SONG (met fotoprojecties van MLvB: alle facetten van Eva) 
en liederen van R. Strauss, Poulenc, Ramirez, Granados, Piazzolla  

13 december Winnaars Grachtenfestival Conservatorium Concours 

10 januari Pieter van Loenen, viool, Dana Zemtsov, altviool, Alexander Warenberg, cello,  
  Alexander Ullman, piano: Pianokwartetten van Chausson en Fauré (nr. 2) 

31 januari Berlage Saxophone Quartet: ‘Nieuw licht op Goldberg’  
(J.S. Bach, arr. Peter Vigh; met lichtinstallaties van Jurjen Alkema) 

28 februari Doris Hochscheid, cello, Mattijs van de Woerd, bariton, Frans van Ruth, piano: 
M. Knigge, M. Wantenaar, R. Samson: ‘We’ll never let you down’ 
Kameropera over de legendarische celliste Jacqueline du Pré 
(i.s.m. theater DNK) 

21 maart Pianoduo Scholtes-Janssens, Slagwerkduo Lormans-Vleeshouwers: 
werken van Mozart, Xenakis, Ravel, Bartok (Sonate voor twee piano’s en slagwerk) 

10 april  Anastasia Kobekina (cello), Hanna Shybayeva (piano): 
  Cellosonates van Stravinksy, Prokofjev, Rachmaninov 
 


