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Samenvatting 
 

Het coronavirus zette dit jaar alles in de wereld op zijn kop. U begrijpt dat ook de kamermuziekserie 
van Stichting Muziekkamer Assen zich niet aan het virus kon onttrekken. Het werd een jaar van onze-
kerheid, beperkingen en improviseren, waarop het bestuur – de omstandigheden in aanmerking ne-
mend – toch met voldoening terugkijkt.  

Het concert van 8 maart 2020 bleek achteraf het slotakkoord van het 31-ste concertseizoen te zijn 
geweest. Vier dagen later volgde de lockdown. De twee latere concerten In het voorjaar, waarvan 
één in het kader van de viering van ‘75-jaar vrijheid’, moesten we annuleren resp. verschuiven. Het 
programma 2020-2021 was intussen begin maart al uitgerold. Te midden van grote onzekerheid 
heeft het bestuur in de zomer besloten het aanstaande seizoen door te laten gaan, zij het in aange-
paste vorm. Dit tot groot genoegen van de musici en ons trouwe publiek. 

De beperking van het bezoekersaantal tot 30 leidde ertoe dat de concertprogramma’s - in overleg 
met de musici - ingekort werden tot een uur en dat ze tweemaal uitgevoerd werden. Dit pakte goed 
uit: we hadden geluk met precies 59 verkochte abonnementen, met een zaal (De Schalm) die niet 
sloot en met de timing van scherpere coronamaatregelen, die onze concerten in het najaar steeds 
nét ongemoeid lieten. De eerste helft van het seizoen 2020-2021 (vijf concerten) hebben we – in 
tegenstelling tot de meeste podia – dus ‘binnen’. Het - helaas kleine - publiek genoot! (De start van 
2021 is aanzienlijk minder fortuinlijk.)  

Het jaarprogramma deed ons ‘avontuurlijke’ programmeringsprofiel alle eer aan. Van vóór de lock-
down met een uitvoering van Stravinsky’s Sacre du Printemps door de gevleugelde broeders Blaak 
tot aan het slotconcert met het Duo Zeffiretti: deze twee jonge Israëliërs, Maayan Licht (een manne-
lijke sopraan!) en klavecinist Guy Maori, overrompelden de zaal met hun magnifieke vertolking van 
virtuoze barokaria’s. Over het verdere moois dat het jaar bood, leest u op de volgende pagina’s. 

Met een gemiddelde zaalbezetting van plm. 120 bezoekers (vóór corona) en daarna 2x30 (= uitver-
kocht) werden de concerten goed tot zeer goed bezocht. 

De samenwerking met theater DNK (artistiek, administratief) en Podium Zuidhaege stemt tot tevre-
denheid. Ditmaal verdient Podium Zuidhaege extra lof voor het voortvarende meedenken, meewer-
ken en oplossingen zoeken in de vele onverwachte situaties waarvoor het coronavirus ons plaatste. 

Qua financiën is de coronapandemie voor de culturele sector een rampspoed; dit geldt de podia, 
maar met name de uitvoerende kunstenaars. Het Fonds Podiumkunsten stelde gelukkig extra fond-
sen ter beschikking aan podia. Deze ruimhartige bijdrage compenseerde zelfs meer dan de sterk ach-
terblijvende publieksinkomsten en geeft ons zo een extra buffer om de onvermijdelijke tegenvallers 
in 2021 op te vangen. Wij zullen ons – met name bij i.v.m. corona geannuleerde concerten – solidair 
met de musici betonen en hen ruimharig uitbetalen. De rekening moet niet alleen bij hen terechtko-
men: alleen samen komen we hier doorheen. 

Corona of niet, het bestuur gaat met onverminderd enthousiasme voort. Dit omdat u, ons publiek, en 
wijzelf zo genieten van de live-muziek, maar net zo goed uit solidariteit met de musici. Op het mo-
ment van schrijven is het programma voor seizoen 2021-2022 vrijwel rond. Hoewel we het huidige 
2x30 scenario voorzichtigheidshalve in het achterhoofd houden, gaan we ervan uit, dat in het najaar 
minder strenge regels zullen gelden en we weer op een normale(re) manier concerten kunnen geven. 
Doel is alle liefhebbers een plaats te kunnen bieden in een sfeervolle omgeving. 
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Omdat deze crisis iedereen treft en alleen te bestrijden is door wereldwijde solidariteit, presenteren 
wij dit jaarverslag 2020, net als dat voor 2019, onder het motto “Alle Menschen werden Brüder”. 
Woorden van de Duitse dichter Friedrich Schiller, die door componist Ludwig van Beethoven onster-
felijk zijn gemaakt in het slotkoor van zijn negende symfonie. Muziek verbroedert en saamhorigheid 
is momenteel meer nodig dan ooit! 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Stichting Muziekkamer Assen heeft de culturele ANBI status. 



Jaarverslag Muziekkamer Assen 2020 
 

3 
 

Bestuurlijk verslag 
 

Samenstelling Bestuur 
De samenstelling van het bestuur bleef gedurende 2020 ongewijzigd. Het bestuur bestond uit de 
volgende leden: 
 

 Jan de Lange   - voorzitter en programmeur 

 Dick Mensink   - secretaris 

 Piet Leever    - penningmeester 

 Wim Näring    - algemeen bestuurslid (PR, website, AVG-functionaris) 
 
In de bestaande programmeursvacature kon niet worden voorzien. Deze situatie is werkbaar maar op 
termijn is – voor de continuïteit van de kamermuziekserie én voor de jeugdprogrammering - een 
tweede programmeur noodzakelijk. 

Algemeen 
Het jaar 2020 werd geregeerd door het corona-virus. Onzekerheid, beperkingen en improviseren 
waren de sleutelwoorden. Het concert van 8 maart bleek achteraf het slotakkoord van het concert-
seizoen 2019-2020 te zijn geweest. Vier dagen later volgde de lockdown. De twee latere concerten In 
het voorjaar, waarvan één in het kader van de viering van ‘75-jaar vrijheid’, moesten we annuleren. 
Het programma 2020-2021 was intussen begin maart al uitgerold. Te midden van grote onzekerheid 
heeft het bestuur gedurende de zomer besloten het seizoen 2020-2021 door te laten gaan, zij het in 
aangepaste vorm: 

- de concertprogramma’s werden in overleg met de musici ingekort tot een uur en tweemaal uit-
gevoerd zodat twee maal dertig bezoekers de concerten konden bijwonen. 

- het traditionele Sterrenconcert, te geven door winnaars van het jaarlijkse Prinses Christina Con-
cours, verviel omdat dit concours in duigen was gevallen door corona. 

- de twee geannuleerde concerten uit het voorjaar konden nog in het seizoen ingepast worden. 
- een enkel concert (21 november) kreeg, ook al om corona-gerelateerde redenen, een andere 

invulling. 
 
Dit pakte goed uit: we hadden geluk met precies 59 verkochte abonnementen, met een zaal, De 
Schalm, die - als onderdeel van educatief centrum Podium Zuidhaege - niet sloot en met de timing 
van scherpere coronamaatregelen, die onze concerten nét vermeden. De eerste helft van het seizoen 
2020-2021 (vijf concerten) hebben we – in tegenstelling tot de meeste podia – dus ‘binnen’. Het is 
hartverwarmend te merken hoe het publiek, in deze tijd van schaarste uitkijkt naar de concerten en 
ervan geniet. En net zo goed: hoe dankbaar de musici zijn te kunnen optreden! 

In 2020 vergaderde het bestuur acht keer: op 9 januari, 24 februari, 23 april, 10 juni, 24 juli, 28 au-
gustus, 26 oktober en op 14 december, afwisselend bij een van de bestuursleden aan huis, uiteraard 
op anderhalve meter afstand. Daarbuiten had regelmatig onderling overleg plaats; dit ging vaak per 
e-mail, telefoon of app. 

De gespreksstof van de bestuursvergaderingen werd in 2020 voor een belangrijk deel bepaald door: 

 voorbereiding en evaluatie van geprogrammeerde concerten 

 voortdurende aanpassing aan coronamaatregelen, 

 samenstelling van seizoenprogramma 2021-2022 en verder, 

 ontwikkeling van de financiële positie (o.a. vragen rondom begroting en entreeprijzen) en 
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 overleg met Podium Zuidhaege, ICO, DNK en vele andere externe partijen, zowel op lokaal als 
landelijk niveau. 

 

Programmering 
In 2020 werden negen kamermuziekconcerten gegeven. Een minder dan gepland, vanwege het uit-
breken van de coronapandemie. 
Het jaarprogramma deed ons ‘avontuurlijke’ programmeringsprofiel alle eer aan, met onder meer 
een uitvoering van Stravinsky’s Sacre du Printemps door de gevleugelde broeders Blaak. Rietkwintet 
Calefax speelde een subliem geïmproviseerd programma (de hoboïst meldde zich namelijk op het 
laatste moment ziek). Messiaens Quatuor (door Quatuor Æternum) en het programma After the Dar-
kness door The Hague String Trio waren indringende hommages aan door nazisme en stalinisme on-
derdrukte componisten. Sopraan Ellen Valkenburg leverde een topprestatie door op indrukwekkende 
manier op het laatste moment over te nemen van haar collega Lilian Farahani. Tenslotte mag Duo 
Zeffiretti niet onvermeld blijven, de winnaars van het Grachtenfestival Conservatorium Concours: de 
jonge Israëliërs - Maayan Licht (mannelijke sopraan!) en klavecinist Guy Maori - overrompelden de 
zaal met hun expressieve vertolking van virtuoze aria’s van Rameau, Händel en Vivaldi. 

En er was meer. Zo bood 2020 een rijke afwisseling aan ontroerende, spectaculaire en vooral verras-
sende programma’s! Zie “Verslag programmering” voor een uitgebreide terugblik op alle activiteiten 
in 2020. Een vooruitblik op seizoen 2021-2022 vindt u aan het slot van dit document. 

Activiteiten voor jongeren 
Over onze jongerenactiviteiten kunnen we kort zijn: vanwege de coronacrisis konden we geen activi-
teiten voor jongeren ontwikkelen. Als gezegd, kon het Sterrenconcert, te geven door winnaars van 
het jaarlijkse Prinses Christina Concours, niet doorgaan omdat ook dit concours door corona in dui-
gen was gevallen. 

Jeugdactiviteiten 2014-2020 
Het bestuur van de Muziekkamer heeft in 2014 besloten tot een meer samenhangende aanpak van 
activiteiten voor de jeugd. Gemeente Assen en Stichting Albino steunden dit initiatief van harte en 
hebben sindsdien voor fondsen gezorgd om dit mede te realiseren, naast een bijdrage van Muziek-
kamer Assen zelf. Het streven was en is schoolgaande jongeren nader kennis te laten maken met 
klassieke muziek en hen (meer) te betrekken bij concerten. In 2020 is een uitgebreid verslag van de 
jeugdactiviteiten opgesteld, mede bedoeld als verantwoording aan Gemeente Assen en Stichting 
Albino. (Een digitale kopie hiervan kunt u bij ons opvragen.) 
Dit initiatief heeft in de afgelopen jaren een aantal interessante projecten opgeleverd, waar het be-
stuur met tevredenheid op terugkijkt. Enkele kernpunten: 
 

 In het kader van dit project kwamen maar liefst achttien projecten van de grond.   

 1100-1200 jongeren zijn hierdoor op diverse manieren met klassieke muziek in aanraking geko-
men; de ene keer speels en actief, de andere keer luisterend naar professionele musici of prijs-
winnende leeftijdgenoten.  

 De achttien activiteiten hebben elk gemiddeld (slechts) zo’n € 410,- gekost. We hebben dit kun-
nen realiseren door musici in te schakelen die ook in onze serie optraden: zo liftten verschillende 
projecten mee op de rug van onze reguliere concertserie en brachten we het Jeugdfonds slechts 
de marginale extra kosten in rekening.  

 In de uitvoering toonden zich ook de weerbarstige kanten: regelmatig blijkt het in de praktijk 
lastig om wat wij kunnen bieden met ‘onze musici’ te laten aansluiten op de curricula van de 
scholen. Beide organisaties plannen een tot twee jaar vooruit en op die termijn blijkt onderling 
afstemmen lastig. (Van de twintig initiatieven sneuvelden er zo twee.) 

 Een verdere essentiële factor is de goede samenwerking met andere partijen: ICO (o.a. het pro-
ject ‘Meer Muziek’), Podium Zuidhaege, Theater DNK, Prinses Christina Concours, Kunst & Cul-
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tuur aan de Vaart, het onderwijsveld (Emmaschool, Dr. Nassau College en diverse andere basis-
scholen). Dankzij inzet en expertise van deze partijen, en in sommige gevallen ook financiële bij-
dragen, bleek er gezamenlijk ‘veel meer mogelijk’!  

Financiën 
Het boekjaar 2020 werd afgesloten met een positief saldo van ruim € 3.100,-.  In de begroting was 
uitgegaan van een licht positief saldo van € 250,-. Het positieve financiële resultaat, ondanks de co-
rona-beperkingen, stemt tot tevredenheid; het is vooral te danken aan een eenmalige, forse, extra 
financiële ondersteuning van bijna € 5.300,- van het Fonds Podiumkunsten, speciaal bedoeld om 
podia gedurende de coronapandemie overeind te houden. Merk op dat het positieve resultaat een 
vertekend beeld geeft: we zullen dit bedrag in 2021 hard nodig hebben om de gederfde publieksin-
komsten uit de – inmiddels al vijf geannuleerde concerten van dit kalenderjaar – te compenseren.  
Zie voor de gedetailleerde financiële gegevens over 2020 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 volledig seizoen, essentieel. 

In dit fluïde speelveld kan het op termijn lastig worden op de been te blijven, ondanks een - vergele-
ken met andere podia - zeer gunstige verhouding van eigen publieksinkomsten tot verkregen subsi-
die. Wij zagen de sponsor-/donateursportefeuille over de jaren voortdurend krimpen en we weten 
ons afhankelijk van de continuïteit van overheidsbijdragen. De manier waarop Fonds Podiumkunsten 
- een belangrijke geldgever voor Muziekkamer Assen - ons steunt (het Fonds vergoedt normaliter 
maximaal de helft van het tekort op een concert), benadrukt het essentiële belang van verdere ex-
terne 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 de genoemde 
observaties tot nadenken. Diverse activiteiten 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 totaal aantal bezoekers aan de reguliere concerten in 2020 bedroeg 698 (in 2019: 1.300), waar-
van 649 (in 2019: 1.224) betalend. Per concert zijn de getallen 87 (in 2019: 118), resp. 81 (in 2019: 
111. Beide getallen zijn lager dan die van de laatste jaren; ze zijn een onvermijdelijk gevolg van de 
coronabeperkingen. 
Het aantal abonnementhouders blijft stabiel rond de 60. De verkoop van losse kaarten is vanwege de 
coronabeperkingen gedaald van 528 in 2019 naar 173 in 2020. De losse kaartverkoop vond voorna-
melijk plaats bij de eerste drie concerten van voor de corona-uitbraak, medio maart. Na de corona-
uitbraak was er enkel plaats voor de abonnementhouders (incidenteel gaf een abonnementhouder 
aan verhinderd te zijn een concert te bezoeken en kon alsnog een losse kaart verkocht worden).  

Entreeprijzen 2020-2021 
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 2020 gratis entree. De abonnementsprijzen werden voor het 
seizoen 2020-2021 licht verhoogd van € 160,- naar €165. Daarnaast werd opnieuw een “combinatie-
abonnement” aangeboden voor € 185,-, waarin ook een concert van theater DNK was opgenomen. 
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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. 

 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. 

 We onderhouden nauwe banden met Stichting Podium Zuidhaege, waarvan we concertzaal De 
Schalm huren. De samenwerking ervaren wij als coöperatief, professioneel en service-gericht, ze-
ker van belang in dit coronajaar! 

 De samenwerking met Grachtenfestival Amsterdam verloopt naar wens en levert zeer verrassen-
de concerten op. 

Concertlocaties  
Concertzaal De Schalm van Podium Zuidhaege te Assen is onze thuisbasis. Ditmaal werden alle con-
certen hier gegeven. (Het traditionele familie-/jongerenconcert “Sterren van Morgen”, gemeen-
schappelijk project Van Muziekkamer Assen en theater DNK, dat normaliter in de Rabo Zaal DNK 
plaatsvindt, ging -  zoals hierboven werd aangegeven - niet door.) 

Publieksvoorlichting  
Traditiegetrouw besteden wij veel aandacht aan onze programmatoelichtingen, die voor elk concert 
met de nodige zorgvuldigheid voorbereid worden. De toelichtingen worden aan de concertbezoekers 
uitgereikt en zijn vooraf meestal ook op de website te lezen. Vaak wordt daar verwezen naar docu-
menten en internetfilmpjes, die nader licht werpen op te spelen werken. Het educatieve / informa-
tieve 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. Een van 
de concerten werd bovendien verlucht met korte filmpjes die de musici - zeer toepasselijk - in Parijs 
hadden opgenomen.  

Publiciteit 
Dit jaar moest de publiciteit beperkt blijven omdat alle plaatsen bij voorbaat al bezet waren door 
abonnementhouders. Dus geen seizoenbrochure, geen persberichten, geen affiches etc.  
Via onze website (https://muziekkamer.nl) en nieuwsbrieven hielden we contact met de abonne-
menthouders en de verdere achterban over coronamaatregelen en, uiteraard, over de inhoud van de 
concerten. 
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Financieel verslag 
 

Bekend mag worden verondersteld dat het 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 program-
meringsprofiel - 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 meer 
dan 30-jarig bestaan bewijst. Scherprechter is uiteraard de jaarlijkse exploitatierekening.  

Begroting 
Voorafgaand aan elk boekjaar maakt de penningmeester van Stichting Muziekkamer Assen een be-
groting. 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 dona-
teurs. Twee belangrijke ramingen blijven dan nog over: het budget om musici te engageren (de uit-
koopsommen) en de (geschatte) inkomsten aan abonnementen en losse entreebewijzen. Om de 
concerten voor iedereen toegankelijk te maken, houden we enerzijds 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) 
Over 2020 laat de exploitatierekening een positief saldo zien van € 3.109,-, ondanks door Corona 
zwaar tegenvallende publieksinkomsten. Het positieve saldo komt met name door een eenmalige 
extra subsidie van € 5.277,- van het Fonds Podiumkunsten en door een reductie van ongeveer 
€ 3.000,- aan de kostenkant door geannuleerde concerten (minder kosten m.b.t. zaalhuur, drukkos-
ten, PR, programmering etc.) en minder uitgaven aan uitkoopsommen. De balans is uiteindelijk 
(ruim) positief, waarbij de kanttekening geplaatst moet worden dat de eenmalige bijdrage van het 
FPK óók bedoeld is om door Corona gederfde inkomsten in 2021 deels te compenseren. 
 
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 anderhalf jaar van tevoren aangaan, beschouwen 
we een financiële buffer van rond de € 20.000, - (het totaal aan gages/uitkoopsommen van één sei-
zoen) noodzakelijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Dankzij een verstandig gevoerd beleid en de 
eenmalige bijdrage van het FPK, bedraagt het eigen vermogen per 31 december 2020: € 22.564,-. Dit 
geeft ons een buffer om het probleemjaar 2021 door te komen.  

Het bestuur streeft er bij voortduring naar de financiële drempel voor de concerten zo laag mogelijk 
te houden. De jeugd tot en met 18 jaar genoot ook in 2020 gratis entree.  
De abonnementsprijzen werden voor het seizoen 2020-2021 licht verhoogd van € 160,- naar €165,- 
(Deze verhoging wordt veroorzaakt, door de BTW-verhoging per 1 januari 2019 van 6% naar 9%, die 
we vorig jaar nog niet hadden doorberekend). 
De prijs van een losse entreekaart ging aanvankelijk van € 23,- naar € 24,-, maar werd uiteindelijk      
€ 20,- omdat de concerten ingekort werden. Daarnaast werd opnieuw een “combinatieabonnement” 
aangeboden voor € 185,-, waarin ook een concert van theater DNK was opgenomen. 

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 2021 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 2020     

     

Uitgaven (€)  Inkomsten (€)  

Uitkoopsommen 15.500 Abonnementen 7.740 

Zaalhuur 2.537 Kaartverkoop   3.003 

Pauzedrankjes 833 Pauzedrankjes 1.328 

Auteursrechten 422 Sponsoring/Donaties 835 

Concertkosten 1.457 Subsidies/Fondsen 14.171 

Drukwerk 1.240    

Secretariaat/diversen 610    

Terugbetalen abonnementen 1.369   

Batig saldo 3.109 
 
   

     

Totaal uitgaven 2018 27.077 Totaal inkomsten  27.077 

     

     

BALANS 31-12-2019     

     

Activa (€)  Passiva (€)    

Bank 1.771 Eigen vermogen *) 22.564 

Spaarbank 25.000 Voorziening Jeugd **) 2.782 

Kas 200 Voorziening abonnementen 4.218 

     

Debiteuren:  Crediteuren:    

Belastingdienst OB 381 Buma 350 

Fonds Podiumkunsten 2.922 Kaartverkoop voor DNK 360 

Vooruitbetaalde kosten     

 30.274   30.274 

 

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

*) Het Eigen Vermogen (in de orde van grootte van het programmeringsbudget) is noodzakelijk ter 
dekking van de verplichtingen die Stichting Muziekkamer Assen een tot twee jaar tevoren moet aan-
gaan. Gemeente Assen erkent de noodzaak van deze reserve, tot een bedrag van plm. €20.000. Zie 
over het eigen vermogen verder de opmerkingen hierboven. 
**) De Voorziening Jeugd is een geoormerkt fonds, dat bij de Stichting is ondergebracht, maar dat 
verder los staat van de Kamermuziekserie. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Bezoekersaantallen 
Voor seizoen 2020-2021 werden 59 abonnementen verkocht, een aantal dat iets lager ligt dan dat 
voor 2019-2020 (63 abonnementen). 

 

 
 
In 2020 werden in totaal 649 plaatsen verkocht voor reguliere concerten (2019: 1224 plaatsen).  
Dat is gemiddeld per concert 81 kaarten (2019: 111). Dit is een afname van ruim 25% per concert.  
Dit komt geheel door de coronabeperkingen.  
Tijdens de eerste drie concerten (voordat de coronabeperkingen medio maart van kracht werden)  
waren er gemiddeld 120 bezoekers aanwezig en tijdens de laatste vijf concerten mochten er maxi-
maal 30 bezoekers aanwezig zijn en waren we telkens voor beide concerten   (twee concerten van 60 
minuten, met 2 x 30 bezoekers) uitverkocht.   
 
In normale tijden hebben jongeren t/m 18 jaar hebben gratis toegang, evenals houders van vrijkaar-
ten (verwanten van musici, sponsoren) en de bestuursleden van de Muziekkamer. Aan de andere 
kant zijn niet alle abonnementhouders altijd aanwezig. Uiteraard golden gedurende de pandemie 
strikte regels.  
In totaal trokken in 2020 de acht reguliere (niet geannuleerde) concerten van Muziekkamer Assen 
698 bezoekers, wat neerkomt op gemiddeld 87 bezoekers per concert (2019: 1.300 bezoekers).  
Deze bezoekerscijfers zijn, zoals verwacht in de huidige periode met de coronabeperkingen, in alle 
opzichten een diepterecord voor Stichting Muziekkamer Assen, waar in het vorig jubileumseizoen de 
bezoekerscijfers een hoogterecord waren! 

Vergeleken met vele andere podia heeft Muziekkamer Assen zeer goed gevulde zalen, met, in nor-
male tijden, een gemiddelde 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 aange-
naam 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  
Tijdhof, Daverschot & De Jong Posthumus, notarissen te Assen 
UNP, accountants adviseurs te Assen 
en ook enkele personen die niet met naam 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.  

jaar Verkochte plaatsen per 
seizoen 

Verkochte plaatsen per 
concert 

Aantal concerten per jaar 

2019 1224 111 11 

2020 649 81 8 (10 – 2 geannuleerd) 
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Verslag programmering 

zondag 19 januari 2020  Combattimento:   “BaRock and Roll” 
In de Barok lieten componisten zich op gezette tijden graag door volksmuziek inspireren. En 
Combattimento toverde ons een sprankelend programma voor vol “folk”, straat- en zigeuner 
melodieën. Het ensemble speelde werken van Merula, Falconieri, Telemann, Purcell, Biber, 
Schmelzer en Vivaldi. Het talrijke publiek genoot met volle teugen van dit heerlijk swingende 
optreden. 
 
zondag 9 februari 2020  Pianoduo Blaak:   “Sacre du Printemps” 
De gevleugelde broeders Stefan en Martijn Blaak brachten een enerverend programma op twee 
vleugels. Het feit dat het oorspronkelijk geplande slagwerkduo jammerlijk verstek liet gaan, werd 
door het publiek snel vergeten door het superieure spel van het duo. Zij openden het aangepaste 
programma met de beroemde Haydn-variaties van Brahms en vervolgden met het subtiele En Blanc 
et Noir van Debussy. Na een uitsmijter van Saint-Saëns volgde na de pauze de weergaloze Sacre du 
Printemps van Stravinsky als stralend hoogtepunt van dit concert. Chapeau namens een enthousiast 
publiek voor de musici (en de bladomslaanders)! 

zondag 8 maart 2020  CALEFAX Rietkwintet, Helena Rasker/alt:   “Dansen op de vulkaan” 
Het fenomenale Calefax bestaat net iets langer dan de Muziekkamer en is hier al die tijd een goede 
bekende. Vanwege zware griep van een van de musici werd een aangepast programma gespeeld, wat 
door hun enorme ervaring en improvisatievermogen een grandioos succes werd. Zo opende het con-
cert met een aantal Bach-bewerkingen (voor wisselende bezetting) van delen uit Brandenburgs con-
cert nr. 6, Goldberg variaties en Kunst der Fuge, die het ensemble sowieso in portefeuille heeft. De 
ongedwongen omstandigheden brachten de musici er vervolgens toe hun grenzen te verleggen: 
saxofonist Raaf Hekkema speelde de Prelude van Bachs, op sax, loodzware cellosuite nr. 6 en vervol-
gens die ene duivelse Caprice van Paganini, die hij nooit voor publiek durfde te spelen. (Hij heeft de 
24 Vioolcaprices, in zijn eigen bewerking, wél allemaal in de studio opgenomen en op CD gezet.)  
Na de pauze gaf basklarinettist Jelte Althuis een fenomenale vertolking van Eric Dolphy’s God bless 
the child. Verder klonk Solages Fumeu fume par fumée (XIV eeuw) en vertolkte Ivar Berix Three pieces 
for clarinet van Stravinsky. Het dramatisch hoogtepunt volgde toen alt Helena Rasker zich bij het 
ensemble voegde voor Liederen en dansen van de dood; de sinistere liedcyclus van Moessorgski, ge-
componeerd vanuit wanhoop en angst. De musici gaven een diepdoorleefde vertolking (waarbij de 
afwezigheid van de hobostem door het publiek graag voor lief genomen werd). Een toegift uit De 
Falla’s El amor brujo rondde dit unieke concert af, dat het talrijke publiek met een donderend ap-
plaus beloonde, … nog niet wetende dat dit het laatste concert van het seizoen zou blijken te zijn. 
 
zondag 29 maart 2020  Anastasia Kobekina/cello, Hanna Shybayeva/piano 
Concert geannuleerd (verplaatst naar 10 april 2021)  
 
zondag 26 april 2020  Quatuor Æternum: “Messiaen: Quatuor pour la fin du temps” 
Concert geannuleerd (verplaatst naar 4 oktober 2020)       
 
zondag 20 september 2020 Club Classique & Martin Oei/piano:   “Chopin, Schubert” 
Het 32ste Muziekkamerseizoen opende met twee onvergetelijke composities uit het romantische 
repertoire: Chopins Tweede pianoconcert en Schuberts Forellenkwintet. Door hun ongeremde harts-
tocht en prachtige melodieën zijn deze composities tot op de dag van vandaag zeer geliefd. Voor de 
uitvoering tekenen Club Classique (bekend van de ‘Melodie van de Maand’ bij Podium Witteman) en 
pianist Martin Oei, protégé van wijlen de grote Daniel Wayenberg. Het werden twee ontroerende 
vertolkingen, waarin het strijkkwintet zorgvuldig de orkestklank opriep waarboven - en waarbinnen - 
de jonge pianist kon soleren. Vooral het poëtische Larghetto uit Chopins concert was van grote 
schoonheid. 
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Dit was het eerste concert dat in ingekorte vorm (van het Forellenkwintet alleen delen 4 en 5) voor 
twee maal 30 enthousiaste bezoekers gegeven werd. (2x30) 
 
zondag 4 oktober 2020  Quatuor Æternum: “Messiaen: Quatuor pour la fin du temps” 
In het kader van “75 jaar vrijheid” bracht het Quatuor Æternum het (in april uitgestelde) Quatuor 
pour la Fin du Temps van de Franse componist Olivier Messiaen op ons podium. Dit werk is geschre-
ven en voor het eerst uitgevoerd in januari 1941, in een ijskoud Duits krijgsgevangenkamp. De the-
ma’s die de muziek laat horen - de pijn, het geloof, maar ook de hoop - maken dat het een stuk is dat 
ook in de huidige tijd uiterst relevant en ontroerend is. Dit wordt nog versterkt door de samenstelling 
van het ensemble. De musici uit verschillende continenten (Japan, VS, Portugal en Nederland) willen 
laten zien dat er hoop geput kan worden uit het overbruggen van grenzen en verschillen. Het werk 
werd met veel toewijding en voor een aandachtig publiek vertolkt. (2x30) 
 

zondag 1 november 2020 The Hague String Trio:   “After the Darkness” 
The Hague String Trio is een van de meest vooraanstaande strijktrio’s van het land. Net als het vorige 
concert belicht dit programma de duistere kant van ons mensen: het bestaat uit werken van Joodse 
componisten wier levens verwoest werden door nazisme of stalinisme: Gideon Klein, Hans Krása, 
Dick Kattenburg, Mieczyslaw Weinberg. De eerste drie overleefden WO2 niet, Weinberg Stalin ter-
nauwernood. Het is indringende muziek, die de diepte van de menselijke ziel peilt en tegelijkertijd 
enorme vitaliteit ten toon spreidt en troost biedt. Het trio gaf een letterlijk adembenemende vertol-
king. Kaddisj van Ravel bood een serene afsluiting van het programma. (2x30) 
 

zondag 22 november 2020 Ellen Valkenburg/sopraan, Maurice Lammerts van Bueren/piano & 
fotografie:   “Les Apaches” 
In dit programma verving Ellen Valkenburg Lilian Farahani, die om corona-gerelateerde redenen ver-
hinderd was. En Ellen deed dat met volle overtuiging met haar programma “Les Apaches”: een groep 
kunstenaars uit het Parijs van rond 1900, die zich als artistieke outcasts presenteerden. Zij ontleen-
den hun naam aan een beruchte Parijse straatbende uit die tijd. Naast schilders, schrijvers en dich-
ters waren componisten als Ravel, De Falla en Stravinsky lid van de groep. In dit programma werd in 
lied en beeld deze opwindende periode tot leven gebracht. We hoorden een imponerende vertolking 
van de grootse cyclus Shéhérazade van Ravel en geliefde Spaanse volksliederen van De Falla. Daar-
naast vertolkte het duo intieme sfeertekeningen van de minder bekende Franse componisten De 
Séverac en Delage. Een recital om van te smullen! (2x30) 

zondag 13 december 2020 Martin Kaptein/piano:  “Russische meesters”  
Duo Zeffiretti (Maayan Licht/sopranist & Guy Maori/klavecinist):   “Ongehoorde Barok” 
Met veel genoegen presenteren we jaarlijks een tweeluik met winnaars van het Grachtenfestival 
Conservatorium Concours. Het Israelische Duo Zeffiretti won overtuigend zowel de vakjury- als de 
publieksprijs. De Russisch- Nederlandse pianist Martin Kaptein werd op indrukwekkende wijze 
tweede.  
Beide panelen van het tweeluik waren van schitterende kwaliteit. Het contrast kon niet groter zijn en 
dat was mooi om te zien. De jonge Israëliërs - Maayan Licht (mannelijke sopraan!) en klavecinist Guy 
Maori - overrompelden de zaal met hun expressieve vertolking van virtuoze aria’s van Rameau, Hän-
del en Vivaldi. Een flamboyant, extrovert optreden! En hiertegenover de bedachtzame, filosofische 
Martin. Deze legde heel precies uit waarom hij, gezien de omstandigheden, voor positivisme had 
gekozen en daarom voor Beethovens Pastorale Sonate en Scriabin had gekozen. Zijn vertolkingen 
waren uiterst gevoelig en muzikaal.  
Zo overtuigden de musici, elk op eigen manier. En het publiek genoot met volle teugen! (2x30)  
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Programma 2021-2022 
 

(onder voorbehoud) 

19 september Lilian Farahani, sopraan, Maurice Lammerts van Bueren, piano/fotografie: 
Heggie: EVE-SONG (met fotoprojecties van MLvB: alle facetten van Eva) 
en liederen van o.a. Ramirez, Piazzolla  

10 oktober ‘Sterren van morgen’       
Prijswinnaars Prinses Christina Concours (i.s.m. theater DNK) 

31 oktober New Zealand String Quartet: Beethoven programma 
Strijkkwartetten op. 16/3, op. 16/1, op. 59/1 (Razumovski) 

21 november Arno Bornkamp, baritonsax, André Arends, audio/video/regie: 
Little Big Horn, multimedia-voorstelling rond de baritonsaxofoon 

12 december 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 

16 januari LEKS Compagnie (Ekaterina Levental, mezzo/actrice, Chris Koolmees, techniek/regie): 
La Voix Humaine en Quarantaine (Francis Poulenc; intro van Jibbe Willems) 

6 februari Winnaars Grachtenfestival Conservatorium Concours 

13 maart Kammerphilharmonie Europa: 
  Corelli, Neruda, Bach, Elgar, Rachmaninov, Mozart 

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


