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Met veel genoegen presenteren we u ons jaarverslag 

2012, want Oorkaan blijft bestaan! Vorig jaar berichtten 

wij in ons jaarverslag over het besluit van het ministerie 

van OCW om in het kader van de bezuinigingen de 

subsidie van de productiehuizen, en daarmee ook dat 

van Oorkaan, per 1 januari 2013 te beëindigen. Daarmee 

werd 2012 een veelbewogen jaar, waarin wij alles op 

alles moesten zetten om het voortbestaan van Oorkaan 

te garanderen. Dat is gelukt: het Fonds Podiumkunsten 

kende Oorkaan een meerjarige activiteitensubsidie 

toe en de gemeente Amsterdam nam ons op in het 

kunstenplan 2013-2016. Wij zijn heel blij met dit 

resultaat en gaan, gesterkt door de positieve adviezen, 

optimistisch de toekomst tegemoet.

Los van de onzekerheden was 2012 voor Oorkaan opnieuw  

een succesvol jaar, zowel artistiek als productief. We  

presenteerden twaalf muziekvoorstellingen, waarvan vijf  

premières, twee reprises, vier prolongaties en de try-out van  

een nieuwe productie die in 2013 zal spelen. We realiseerden 

220 voorstellingen, waarvan 80 schoolvoorstellingen, en we 

verzorgden 102 workshops op scholen in heel Nederland. In 

totaal bereikten we 33.162 bezoekers en 2.052 kinderen  

namen deel aan onze workshops. In Werkplaats Oorproeven 

werd gewerkt aan drie proeven.

Ook internationaal gaat het goed met Oorkaan. We gaven  

33 voorstellingen in het buitenland, terwijl dat in 2011 nog 

slechts 7 voorstellingen waren. We speelden in de Verenigde 

Staten, België, Luxemburg, Duitsland, Engeland en Polen.  

In het najaar van 2012 ontvingen we, samen met Calefax,  

in Duitsland de Junge Ohren Preis 2012 voor onze productie  

De Muziekfabriek, in de categorie beste jeugdmuziekvoorstelling. 

Die prijs beschouwen we als een grote erkenning! 

Om al onze activiteiten mogelijk te maken slaagden we erin 

om, naast de structurele subsidie van het ministerie van OCW 

en subsidies van publieke fondsen, 47,3% eigen inkomsten te 

genereren.

We danken alle makers, spelers en medewerkers die,  

ondanks de onzekerheid over het voortbestaan van Oorkaan, 

keihard werkten om dit allemaal mogelijk te maken. Dankzij  

hun inzet hebben we weer duizenden kinderen hun oren laten 

uitkijken. Want dat is tenslotte waar Oorkaan voor is: veel  

kinderen ‘infecteren’ met een ongevaarlijk maar onuitroeibaar 

muziekvirusje.

Op de volgende pagina’s vindt u een verslag van onze  

activiteiten. Wilt u meer weten? Neem dan eens een kijkje  

op onze website www.oorkaan.nl.  

 

Intussen gaan wij in 2013 op volle oorkaansterkte verder. 

Tot ziens bij een van onze muziekvoorstellingen!

Stichting Oorkaan 
Kees Dijk voorzitter 

Jessica de Heer artistiek directeur 

Agnes Bolwiender zakelijk leider

Het team Voorwoord
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About Oorkaan
Oorkaan is a Dutch organization that creates music productions for children 

up to 12 years old. These productions focus on all kinds of live music: classical 

music, early music, new music, jazz, improvised music, vocal music and world 

music, performed by outstanding musicians. The organization is comprised  

of three departments: Oorkaan Productions, Workshop Oorproeven and the  

education department Oorsprong.

For each new production Oorkaan Productions brings together musicians and artists from 

various disciplines. With music as the starting point, the group works in close cooperation to 

create the production. These productions are often without words, making them suitable for 

international tours. Oorkaan Productions presents about 12 new and existing music produc-

tions per season and organizes roughly 200 performances in the Netherlands and abroad. 

Every year Workshop Oorproeven offers several young as well as more experienced 

musicians and theatre makers the opportunity to experiment with the creation of music 

productions for children. Our education department Oorsprong presents a comprehensive 

educational program for primary schools, consisting of workshops, teaching materials and 

performances. Oorkaan also developed the online music game Oorkania.

Until 2013 Oorkaan benefits from a long-term subsidy by the Ministry of Education,  

Culture and Science. From 2013 Oorkaan will be subsidized by the Performing Arts  

Fund and the City of Amsterdam. Oorkaan is also financially supported by private and 

public funds in the Netherlands. 

* The name ‘Oorkaan’ is a pun on the Dutch word ‘orkaan’, meaning ‘hurricane’. The word ‘oor’ means 

‘ear’. In a translation the word ‘hearricane’ might come close to the meaning of ‘Oorkaan’. 

‘Oorproeven’ is an invented word, meaning ‘tasting with your ears’. ‘Oorsprong’ means ‘origin’.

Oorkaan vindt het belangrijk dat ieder kind de 

gelegenheid krijgt in aanraking te komen met 

de kracht van levende muziek. Daarom maken 

we muziekvoorstellingen voor kinderen tot  

12 jaar waarin levende muziek in al zijn 

verscheidenheid - klassiek, jazz, impro, 

wereldmuziek, vocaal en hedendaags - 

uitgevoerd door topmusici, centraal staat. 

Oorkaan is de enige plek in Nederland waar 

exclusief en intensief gewerkt wordt aan het 

ontwikkelen van artistiek hoogwaardige 

muziekvoorstellingen voor kinderen. Oorkaan 

brengt hiertoe makers en spelers samen en 

vervult daarbij een stimulerende en onder-

steunende rol. Met onze muziekvoorstellingen 

willen we zoveel mogelijk (school)kinderen 

bereiken.

Bij Oorkaan Producties worden de 

muziekvoorstellingen gemaakt. Werkplaats 

Oorproeven is de laboratoriumplek waar 

makers en spelers de gelegenheid krijgen te 

experimenteren met het genre jeugdmuziek. 

Met educatieprogramma Oorsprong bieden 

we kinderen in het basisonderwijs een 

intensieve kennismaking met muziek door 

middel van schoolvoorstellingen, workshops, 

lesmateriaal, participatie en muziekgame 

Oorkania. Foorum is het platform waar 

gedacht, gepraat en gedebatteerd wordt 

over de ontwikkeling en professionalisering 

van het genre jeugdmuziek. 

MissieInhoudsopgave
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Buitenstebinnen 6+

Première: 16 vrije voorstellingen en  
4 schoolvoorstellingen van 18 februari t/m  
4 augustus 2012 
 
Waarom naar buiten als je lekker binnen zit? 

Jasper, Achim en Marijn voelen zich helemaal 

thuis in het Trommelparadijs. Daar is het 

superleuk omdat je de hele dag samen muziek 

kan maken. Bovendien zorgt Reineke goed voor 

de jongens. Maar of Reineke het nou ook zo naar 

haar zin heeft...? 

 

Twitching Eye Trio en Reineke Jonker maakten met 

regisseurs Klaus Jürgens en Michiel de Regt een 

muziekvoorstelling vol humor, zang en opzwepende 

percussie.

Coproductie met Twitching Eye Trio

H van Adem 6+

Première: 16 vrije voorstellingen en  
5 schoolvoorstellingen van 18 maart t/m  
11 november 2012

Wat breng je mee als je twee landen hebt? Uit het 

eerste land liedjes die je gedachteloos zingt en 

woorden die je al goed kon uitspreken toen je nog 

klein was. Uit het tweede land nieuwe klanken 

waar je eerst je tong op brak, nieuwe liedjes die 

al snel vertrouwd raakten. Want muziek is ook 

zonder woorden verstaanbaar. 

Een muziekvoorstelling over de kracht om meer dan 

één verhaal te leven in een regie van Cilia Hogerzeil. 

Met teksten van Joke van Leeuwen en eigenzinnige 

jazzmuziek vol Turkse invloeden van Esra Dalfidan.

In 2012 presenteerde Oorkaan twaalf 

verschillende muziekvoorstellingen in 

Nederland en daarbuiten. Vijf producties 

gingen in première, twee speelden als 

reprise en vier speelden door vanuit 2011. 

Eén nieuwe voorstelling presenteerden 

we als try-out en zal in 2013 gespeeld 

worden.

Muzikale grootmeesters als Sweelinck, 

Buxtehude, Ligeti, Adams, Bach, 

Hindemith en vele anderen passeerden 

de revue, naast jazz met Turkse 

invloeden, Roemeense zigeunermuziek 

en opzwepende percussie, gespeeld door 

een bonte verzameling verliefde strijkers, 

bijzondere blazers, zinderende cello’s, 

energieke slagwerkers, twee 

pianomannen en een geluidvinder.  

Je kijkt je oren uit!

Hieronder geven we een indruk van  

de muziekvoorstellingen die in 2012 

werden gespeeld.

Oorkaan Producties
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“Dalfidan toont het allemaal prachtig met haar 

krachtige zangstem die even gracieus zwiept als  

haar ravenzwarte haar. Dartelend tussen de  

muzikanten dompelt ze het publiek onder in een  

bad van Turkse liedjes”.  

(Joukje Akveld, Theaterkrant.NL)

Voor een kind is Buitenstebinnen een leuke 
voorstelling: veel kleine grapjes, muziek en visueel veel om naar te kijken. Ze leren er ook iets van. Sofia aan het begin van de voorstelling: ‘Wat is percussie? Na afloop: ‘Het was super! Trommels en zo zijn leuk. Iedereen moet het zien!’  
(Cultuurbarbaartjes)



8 9

De Wolkenladder 6+

Première: 14 vrije voorstellingen en  
1 schoolvoorstelling van 15 april t/m  
28 oktober 2012

De oude muzikant speelt al heel lang niet meer. 

Maar zijn geheugen werkt nog best. Hij voelt zich 

in de zevende hemel als hij terugdenkt aan 

vroeger. Toen hij zoveel mooie muziek maakte.  

Hij fantaseert dat hij langs een lange ladder 

omhoog klimt. Hoe hoger hij klimt, hoe meer 

muziek er klinkt.

De musici van Severijn en Carel Alphenaar ontwikkelden 

samen met regisseur Annechien Koerselman een 

poëtische muziekvoorstelling met de allermooiste muziek, 

van barok tot nu. 

Koos en de Kapotte Kopjes 6+

Première: 12 vrije voorstellingen en  
1 schoolvoorstelling van 7 oktober  
t/m 16 december 2012

Alles moet blijven zoals het is. Dat wil Koos.  

Maar op een dag is niets meer zoals het was. 

Alles voelt anders en alles klinkt anders. Thuis  

is niet meer thuis. 

Regisseur Rosa Peters, componist/arrangeur Leonard 

Evers, Renske van der Sluis en de musici van Club 

Mondain creëerden een muzikale zoektocht vol zoete 

samenklanken en scherpe dissonanten in een wereld 

die geen dag hetzelfde is en waarin je steeds meer 

wordt wie je eigenlijk al was. Met klassieke muziek, 

opzwepende Roemeense zigeunermuziek en alles 

wat daartussen ligt.

9

“Op viool, viola da gamba, theorbe en klavecimbel 

spelen ze inderdaad hemelse muziek. Vooral de  

sonates van de barokcomponist Dietrich  

Buxtehude zijn als zalf voor de ziel”.  

(Anita Twaalfhoven, Trouw)
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“De harmonieuze klanken van Bach verdraaien tot akelige dissonanten en onbegrijpelijke akkoorden als Koos’ ouders uit elkaar gaan. Als aan het einde alles goed komt, is de kakofonie van Koos’ verzet verworden tot een bruisende, aantrekkelijke mix van alles wat er eerder is gespeeld”.  
(Brechtje Zwaneveld, Theaterkrant.NL)
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Cellostorm 5+

Première: 2 vrije voorstellingen en 
2 schoolvoorstellingen op 28, 31 oktober en 
3 november 2012, speelt door in 2013 
 
Duif is eenzaam en gaat op zoek naar vrienden. 

Duif vliegt over oerwouden, steppen, zeeën, 

woestijnen en beleeft grote avonturen met 

vreemde vogels en rare snuiters. Maar ze vindt 

geen vriend. Winden en stormen voeren haar mee 

naar waar het koud is, ijskoud. Bibberend, moe en 

heel alleen strijkt Duif neer in de sneeuw op de 

Noordpool. Dat klinkt treurig, maar het komt wel 

eens voor dat er zomaar iets onverwachts 

gebeurt…

Een beeldende voorstelling over eenzaamheid en 

vriendschap met veel humor en met muziek uit de hele 

wereld, gespeeld door de acht cellisten van Cello8ctet 

Amsterdam in een regie van Dagmar Slagmolen.

Coproductie met Cello8ctet Amsterdam (première 

tijdens Amsterdamse Cello Biënnale)

Reprise: 18 vrije voorstellingen en  
4 schoolvoorstellingen van 21 januari t/m  
1 september 2012

Beppe scharrelt rond op het podium te midden van 

een vrolijke verzameling huis-, tuin- en keukenspullen. 

Beppe is geluidvinder. Hij tovert muziek uit alles wat 

hij tegenkomt. En niet zomaar muziek! Uit de chaos 

komen klassieke meesterwerken tevoorschijn. De 

musici van het Eolian Ensemble trekken eerst hun  

neus op voor die rare snuiter, maar verblazen 

uiteindelijk vurig met Beppe mee.

Multi-instrumentalist Beppe Costa ging samen met het Eolian 

Ensemble op muzikale ontdekkingsreis. Uit ogenschijnlijk 

onsamenhangende voorwerpen toverde hij de eerste klanken 

van beroemde composities die vervolgens door de blazers 

van het Eolian Ensemble gespeeld werden. Zo was muziek te 

horen van onder meer Sweelinck, Bach, Pachelbel, Ligeti en 

Hindemith en natuurlijk Beppe Costa. 

Coproductie met Orkater (première in 2009)

Reprise: 7 vrije voorstellingen en  
2 schoolvoorstellingen van 4 t/m 14 oktober 2012 
in de Verenigde Staten

Ollie is een oude mopperpot die van orde en netheid 

houdt. Op een dag valt de snelle, onstuimige Yuki bij 

hem binnen. Daardoor verandert de wereld voor Ollie 

en Yuki. Samen ontdekken ze weer dingen die ze 

helemaal vergeten waren. De viola da gambaspeler 

maakt alles mee. Strijkend, swingend en wringend laat 

hij horen wat hij ervan vindt.

Een komisch avontuur zonder woorden, geregisseerd door 

Onny Huisink, met een decor, poppen en rekwisieten van 

papier. Met het papier werd geknipt, gescheurd, gebogen, 

geslagen en gestreeld. Steen Papier Schaar is gebaseerd op 

Rock Paper Scissors van Corey Madden en Laural Meade, 

geproduceerd en oorspronkelijk uitgebracht door Childsplay, 

Arizona. 

 

Coproductie met Speeltheater Holland (première in 2010)

De Verb(l)azing 5+ Steen Papier Schaar 5+
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“De voorstelling bleek een regelrechte hit.  
De voorstellingen waren in korte tijd uitverkocht.”  
(Impressie 2012, Amsterdamse Cello Biënnale)

11
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Prolongatie: 14 vrije voorstellingen en 45 
schoolvoorstellingen van 27 februari t/m  
22 november 2012, speelt door in 2013

Er waren eens vier broers. Ze heetten De Gebroeders 

Kist. Niemand wist of ze zo heetten omdat ze in een 

kist woonden of dat ze in een kist woonden omdat 

ze zo heetten. Natuurlijk hadden ze elk ook nog een 

eigen naam: Oudste, Jongste, Middelste en Domste. 

En ze hadden Grote Trom, zoals andere mensen een 

hond of een kanarie hebben. Op een nacht vertrekken 

ze met Grote Trom, op zoek naar het geluk.

Percossa en regisseur Margrith Vrenegoor maakten een 

spannende muziekvoorstelling met aanstekelijk slagwerk, 

acrobatiek en veel humor. 

Prolongatie: 14 vrije voorstellingen en  
5 schoolvoorstellingen van 7 januari t/m  
28 december 2012, speelt door in 2013 
 
Help! Pepijn, Emmy en Maurice doen de Suleika. Dat 

lijkt op een dans maar dan anders. Het lijkt ook op een 

concert maar dan ook weer anders. Waarom zou je in 

je eentje op een cello spelen als dat ook met zijn 

drieën kan? Waarom klinkt die viool zoeter dan de 

vorige keer? En waarom heeft die pianist zijn hand in 

het verband?

Trio Suleika maakte met regisseur Jochem Stavenuiter een 

hilarische en soms ontroerende muziekvoorstelling waarin 

alles anders gaat dan je verwacht. Met komische scènes, 

onverwachte goocheltrucs en pijnlijke situaties. En met de 

mooiste muziek die ooit voor pianotrio is geschreven. 

Prolongatie: 2 vrije voorstellingen op 18 maart 
en 12 mei 2012, speelt door in 2013

Een geheimzinnige advertentie in de Gouden Gids:  

BV De Pianomannen, voor al uw componistenkamers. 

Eén telefoontje en twee mannen staan op je stoep. 

Om deze keer de kamer van de componist Erik 

Satie voor je in te richten. We krijgen niet alleen zijn 

meubels in huis, maar ook een vreemde vogel in een 

kooi, een lawaaierige typemachine, een oude foto van 

een zangeres en...

BV De Pianomannen, geregisseerd door Margrith Vrenegoor, 

is een grappige en absurdistische muziekvoorstelling 

voor kinderen, met pianomuziek van de Franse componist 

Erik Satie. De productie is geïnspireerd op Satie’s 

wonderlijke leven en onnavolgbare fantasie. Geprojecteerde 

computeranimaties, gebaseerd op tekeningen van Satie,  

zijn de tegenspelers van de pianisten Klaas Bakker en  

Ernst Binnekamp, die zelf meer en meer in de filmpjes verzeild 

lijken te raken.

Prolongatie: 11 vrije voorstellingen en  
11 schoolvoorstellingen van 14 januari  
t/m 28 oktober 2012, speelt door in 2013

De vijf mannen van Calefax werken in een 

buizenfabriek. Elke dag doen ze hetzelfde en dat 

bevalt ze prima. Groot is dan ook de paniek als er op 

een dag geen orders meer binnenkomen. De mannen 

besluiten te gaan experimenteren met de buizen en 

maken de vreemdste instrumenten. Die klinken 

toevallig ook nog eens heel mooi! De orders stromen 

weer binnen en de muziekfabriek wordt opgericht. 

Een humoristische muziekvoorstelling zonder woorden, 

maar met heel veel muziek, van Byrd tot Debussy en van 

Scarlatti tot Prokofjev. De regie was in handen van Annechien 

Koerselman (eindregie en script) en Oda Buijs (spelregie). 

Coproductie met Calefax Rietkwintet

Winnaar Junge Ohren Preis 2012

De Gebroeders Kist 4+De Suleika’s en het 
Mysterie van de 
Gevoelige Snaar 6+

BV De Pianomannen 6+De Muziekfabriek 6+
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“Von den ersten Minuten an hatten am Samstag  

die ‘Gebrüder Kist’ die Zuschauer in den Flottmann-

Hallen im Griff. Ihr dynamisches Rhythmus- und 

Bewegungstheaer ließ nach nicht mehr als einer  

Stunde alle Altersgruppen jubeln”.  

(Ute Eickenbusch, WAZ/Westdeutsche Allgemeine Zeitung)
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2 besloten voorstellingen (try-out) op 21 en 22 
december 2012, première in 2013

Het gaat niet goed met Postbode Skrotsj, hij is 

ongelukkig en ontevreden. Dan verschijnt Engel, die 

de kerst, het concert en de postbode komt redden.  

Er klinkt heel veel prachtige muziek uit de 

Notenkraker van Tsjaikovski, evenals bekende 

kerstliederen. Ook passeren Rudolf het Rendier, het 

Meisje met de Zwavelstokjes, het Kleine Kerstklokje, 

Jozef en Maria, de herders en de drie wijze koningen 

de revue.

Regisseur Marcel Sijm maakte samen met acteurs Harry 

van Rijthoven en Dorien Haan, musici van het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest en veel kinderen een bijzondere 

kerstrevue met een lach en een traan.

Coproductie met Congres- en concertgebouw de Doelen  

en Rotterdams Philharmonisch Orkest

De Postbode  
en de Engel

Foorum
Foorum is het platform waar gedacht, gepraat en 

gedebatteerd wordt over de ontwikkeling van het 

genre jeugdmuziek, over muziekeducatie en de 

relatie ertussen. De activiteiten van Foorum zijn erop 

gericht het genre jeugdmuziek verder te ontwikkelen 

en de relatie tussen het genre en muziekeducatie te 

onderzoeken. In 2012 gaven we hierover colleges op 

de conservatoria van Amsterdam en Utrecht.

Werkplaats Oorproeven is de plek waar jonge en meer 

ervaren makers en spelers in alle vrijheid kunnen 

experimenteren met het genre jeugdmuziek. Op die 

manier levert Oorkaan een bijdrage aan de ontwikkeling 

van dit genre en de professionalisering van makers en 

spelers. In 2012 werkten drie groepen in de werkplaats 

aan zeer diverse proeven.

Werkwijze
De aard en werkwijze van musici en die van makers uit andere 

podiumkunstdisciplines zijn heel anders. Daarom is het 

belangrijk te investeren in een gedegen kennismaking, het 

leren spreken van elkaars taal, het ontwikkelen van een andere 

podiumaanwezigheid van musici en het leren denken vanuit 

muziek door de theatermakers. Die gelegenheid bieden we in 

de werkplaats. Zo ontstaat in korte tijd een idee over wat er 

artistiek, speltechnisch, muzikaal en theatraal inhoudelijk mogelijk 

is. De werkplaatsperiode wordt afgesloten met een (besloten) 

presentatie voor kinderen. Proeven uit de werkplaats kunnen 

doorstromen naar Oorkaan Producties.

Cellostorm 

In het voorjaar van 2012 deden Cello8ctet Amsterdam en 

regisseur Dagmar Slagmolen een proef om te onderzoeken of 

de acht cellisten voldoende (muziek)theatrale kracht hadden om 

samen een voorstelling te maken. Het resultaat was dermate 

succesvol dat besloten werd de proef uit te bouwen tot een 

volwaardige productie, die vervolgens in het najaar van 

2012 in première ging tijdens de Amsterdamse Cello Biënnale 

(zie ook pag. 10).

Klein Verhaal over de Liefde 

In samenwerking met Orkater boden we Koen Kaptijn (trombone), 

Sabien Canton (harp), Jeroen van Vliet (compositie), Wikke 

van Houwelingen (beeldend kunstenaar) en Judith Hofland 

(regie) de gelegenheid een proef te doen waarbij het boek Klein 

Verhaal over de Liefde van Marit Törnqvist uitgangspunt was. 

Onderzoeksvraag was hoe het visuele (tekeningen) en auditieve 

(muziek) elkaar en daarmee het verhaal kunnen versterken. 

 

Soil 
Ensemble Soil deed een werkplaatsproef met fysiek en 

beeldend theatermaker en performer Leela May Stokholm 

(concept) en regiecoach Gienke Deuten. Deze proef werd intern 

gepresenteerd. 

 

Laureaten Dutch Classical Talent 
In seizoen 2012-2013 startten we in opdracht van Dutch 

Classical Talent (een initiatief van de Vereniging Vrienden van  

het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, Radio 4 en  

de JCP Stichting) een coachingsprogramma voor de laureaten.  

Een werkplaatsproef bij Oorkaan maakt  

deel uit van dit coachingsprogramma.  

De coachingsgesprekken zijn gestart in  

2012 en de werkplaatsproeven vinden  

in 2013 plaats.

Werkplaats Oorproeven
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Educatie Oorsprong
Hoewel muziekeducatie volop in de belangstelling 
staat, komen kinderen nog steeds te weinig in 
aanraking met levende muziek. Dat is jammer, 
want muziek is onmisbaar voor de gezonde 
ontwikkeling van jonge mensen: luisteren en 
musiceren zijn van grote invloed op hun cognitieve 
en emotionele ontwikkeling. Ze worden er slimmer 
en socialer van en ontdekken hun eigen talenten. 

Wij willen kinderen dan ook op een indringende en plezierige 

manier in contact brengen met live gespeelde muziek. Daarom 

maakt Oorkaan muziekvoorstellingen voor kinderen. Dat is 

onze kernactiviteit. Maar omdat we veel schoolkinderen willen 

bereiken en omdat beluisteren en beoefenen van muziek elkaar 

versterken, bieden wij ook een uitgebreid educatieprogramma 

aan voor het primair onderwijs.

In 2009 gingen we van start met ons educatieprogramma, met 

behulp van een meerjarig subsidie van het VSBfonds. Sindsdien 

zijn onze educatieve activiteiten stevig gegroeid, hoewel 

2012, vergeleken met 2011, een lichte daling van het aantal 

activiteiten laat zien. Die daling kan ons inziens toegeschreven 

worden aan de bezuinigingsoperaties en de daarmee gepaard 

gaande verwarring en onzekerheid bij het onderwijs en de 

cultuureducatieorganisaties. In 2012 presenteerden we 80 

schoolvoorstellingen en 102 workshops. Daarmee bereikten 

we 11.950 leerlingen in het basisonderwijs. Daarvan namen er 

2.025 ook deel aan door Oorkaan georganiseerde workshops.

Schoolvoorstellingen, lesmateriaal en workshops
In 2012 speelden tien van de twaalf producties ook als 

schoolvoorstelling. Bij elke productie maakten wij in overleg en  

samenwerking met de betrokkenen verantwoord en aantrekkelijk

 

 

 

lesmateriaal dat bestaat uit een lesbrief met een aantal korte 

opdrachten en audiovisueel materiaal. 

Workshopleiders en de betrokken musici verzorgden workshops 

voor de leerlingen waarin zij muzikale elementen uit de 

voorstelling in de klas behandelen. Om kinderen enthousiast 

te kunnen maken voor muziek is het enthousiasmeren van 

leerkrachten van groot belang. Daarom gaven we ook trainingen 

voor leerkrachten waarin zij kennismaken met het lesmateriaal en 

middelen aangereikt krijgen om er in de klas mee aan het werk 

te gaan.

Hieronder lichten we een deel van onze educatieprojecten uit. 

Alles is Muziek 
In 2009 ging educatieproject Alles is Muziek van start. In Alles 

is Muziek staan maat en ritme centraal en leren de kinderen  

met elkaar dat alles muziek kan zijn, als je oren ervoor open 

staan. Wegens succes werd Alles is Muziek voortgezet, 

gekoppeld aan de muziekvoorstelling De Gebroeders Kist.

De Suleika’s en het Mysterie van de  
Gevoelige Snaar
In 2012 startte dit nieuwe educatieproject met 

het klassieke pianotrio Trio Suleika, waarin het 

samenspelen centraal staat en dat gekoppeld is  

aan de gelijknamige muziekvoorstelling.

Muzieklab/Oorkania
In 2012 verzorgden we voor de tweede keer 

met Hart/Muzieklab in Haarlem een intensief 

muziekeducatieproject voor zes groepen van drie 

basisscholen in Haarlem. Het resultaat daarvan werd 

op 5 juli 2012 tijdens een presentatie van Hart/

Muzieklab gepresenteerd in de Grote Zaal van de 

Philharmonie in Haarlem. 

 

De Bestorming  

In het najaar van 2012 werd De Bestorming 

gerealiseerd, een omvangrijk muziekeducatieproject 

waarbij de groepen 1 t/m 8 op drie basisscholen 

in Amsterdam Nieuw West een dag lang door de 

acht cellisten van Cello8ctet Amsterdam werden 

ondergedompeld in muziek. De Bestorming was 

een initiatief van de Amsterdamse Cello Biënnale 

en Cello8ctet Amsterdam met medewerking van het 

Prinses Christina Concours en is gekoppeld aan de 

nieuwe productie Cellostorm. 

Oorkania
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“ ‘s Ochtends stonden er in de hele school cellisten  klaar om te spelen voor de ouders en de kinderen.  Door de dag heen werden er in de groepen  
presentaties en lessen gegeven. In de gymzaal werd  er voor alle groepen een fantastische voorstelling gegeven. Menig groepsleerkracht en ouder moest  een traantje wegpinken. Het was erg ontroerend.  Een dag om niet te vergeten.” 
(Basisschool De Zevensprong, schoolkrant)

In september 2011 lanceerden we de (gratis) 
online muziekgame Oorkania, een virtuele 
muziekwereld waar kinderen vanaf 6 jaar 
letterlijk kunnen spelen met muziek. 

Oorkania speelt sindsdien een belangrijke rol bij onze 

educatieve activiteiten en wordt opgenomen in ons 

publiciteitsmateriaal en in het lesmateriaal van de 

educatieprojecten. Daarnaast organiseren we Oorkania-

workshops, waarin kinderen spelenderwijs kennis maken  

met verschillende muziekstijlen en het plezier van zelf  

muziek maken. Oorkania is een autonome muziekgame,  

maar artistiek en inhoudelijk nauw verbonden met de andere 

pijlers van Oorkaan.

Oorkania werd genomineerd voor de Dutch Game Awards 

2012 in de categorie Best Music & Audio.



18 19

  

Marketing
In 2012 werden we, ondanks onze inspanningen, voor het eerst 

in twaalf jaar Oorkaan geconfronteerd met een daling van het 

publieksbereik bij een vrijwel gelijkblijvend aantal voorstellingen. 

Steeg ons publieksbereik in 2011 nog met 7% naar 38.582, 

in 2012 daalde het met 14% naar 33.162 bezoekers. Deels 

is deze daling toe te schrijven aan het doorschuiven van een 

grote productie met veel speelbeurten naar 2013. Maar wij zijn 

niet de enige podiuminstelling die zich voor een publieksdaling 

gesteld ziet en wij menen dat het gure culturele klimaat en 

de economische crisis in 2012 hieraan hebben bijgedragen. 

Natuurlijk hebben wij hard gewerkt om dit tij voor Oorkaan te 

keren. Gelukkig zien wij in de eerste maanden van 2013 een 

verbetering ten opzichte van 2012 en we hopen van harte dat 

die tendens zich voortzet in de rest van het jaar.

Intensievere samenwerking met zalen in de regio
In 2011 richtten we ons vooral op de regiomarketing om samen 

met de betrokken zalen onze achterban te vergroten. Naast onze 

landelijke marketing en publiciteit, hebben we dit beleid in 2012 

voortgezet, waarbij we voor seizoen 2012-2013 vooral hebben 

ingezet op een intensieve samenwerking met die zalen waar een 

daling van de bezoekersaantallen te zien was. 

 

Bij het schrijven van dit jaarverslag kunnen we constateren dat 

die inzet zijn vruchten begint af te werpen: in het eerste kwartaal 

van 2013 zien we in die zalen de bezoekersaantallen stijgen.  

Opvallend is dat men steeds meer op het laatste moment 

kaarten koopt, een landelijke tendens waar we op inspelen met 

speciale lasteminuteacties en –campagnes.

Oorkaan als merk
Veel aandacht gaat uit naar de publiciteitscampagnes die gericht 

zijn op de directe publiekswerving voor onze voorstellingen. 

Tegelijkertijd werken we ook hard aan de vergroting van de 

algemene naamsbekendheid van Oorkaan en de herkenning van 

het merk Oorkaan. Dat doen we door het werven van aandacht 

voor alle activiteiten van Oorkaan bij de pers, relaties en het 

publiek via de landelijke en regionale media. 

Sociale media
In het najaar 2012 startte Oorkaan een intensieve campagne 

voor het vergroten van de achterban op Facebook, Twitter en 

Hyves. Dit leidde tot een aanzienlijke groei van likes, followers en 

vrienden en daarmee eveneens tot een aanzienlijke stijging van 

de bezoekers van ons YouTube-kanaal, de bezoekers van de  

website en abonnees van de nieuwsbrief.

Aantallen op een rij 

Aantal producties 

Premièreproducties  

Reprises/doorgespeelde producties 

Werkplaatsprojecten

Nieuwe productie (try-out)  

Aantal voorstellingen/workshops 

Vrije voorstellingen

Schoolvoorstellingen 

Try-outs 

Presentaties proeven

Presentaties voor professionals

Workshops 

Aantal bezoekers/deelnemers 

Vrije voorstellingen

Schoolvoorstellingen 

Educatieworkshops2

Gemiddelde zaalbezetting3  
Zaalbezetting vrije voorstellingen 

Geografische spreiding 

Totaal aantal zalen 

Totaal aantal plaatsen 

2011 

17 

3 

7 

7

0 

217 

104 

93 

3 

16 

1 

135 

38.582 

24.051 

14.531 

3.182 

88% 

75% 

 

 

56 

41

2012 

15 

5 

6 

3

1 

220 

1291 

80 

7 

2 

2 

102 

33.162 

21.212 

11.950 

2.025 

79% 

57% 

 

 

66 

47
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1 Inclusief de eindpresentatie Alles is Muziek i.s.m. Hart in Haarlem. 
2 De workshopdeelnemers bezoeken ook de schoolvoorstelling en 

 worden daarom slechts één keer geteld in het totaal aantal bezoekers.
3 Gemiddelde van vrije- en schoolvoorstellingen.
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Onze voorstellingen brachten ons in 2012 op veel plaatsen in heel 

Nederland en over de grenzen. In totaal speelden we in 47 plaatsen  

op 66 verschillende locaties in 8 landen.

 

Nederland

Aduard Abdij; Amersfoort Theater de Lieve Vrouw; Amsterdam De 

Balie, Bimhuis, Het Concertgebouw, Kempenaerstudio, Jeugdtheater 

de Krakeling, Muziekgebouw aan ‘t IJ, Ostadetheater, OBA/Theater 

van het Woord, Vondelpark Openluchttheater; Arnhem Schouwburg; 

Bathmen Cultuurhuus Braakhekke; Brummen Andreaskerk; Den Bosch 

De Toonzaal, Theater aan de Parade, Verkadefabriek; Den Haag De 

Regentes, Dr Anton Philipszaal, Laaktheater, Lucent Danstheater; Doorn 

St. Maartenskerk; Dordrecht Kunstkerk; Eindhoven Muziekgebouw; 

Enschede Muziekcentrum; Groningen De Oosterpoort; Haarlem 

Philharmonie; Heemstede Het Oude Slot; Helmond Theater ‘t 

Speelhuis/Scala; Hengelo Rabotheater; Houten Theater Aan de Slinger; 

Kortenhoef De Oude Kerk; Leiden LAKtheater, Stadsgehoorzaal; 

Lelystad Agora, De Kubus; Lunteren NPBKerk; Maastricht Theater 

aan het Vrijthof/Ainsi; Middelburg Zeeuwse Concertzaal; Nieuwkoop 

Kaleidoskoop; Nijmegen De Vereeniging; Noordwijk De Muze; 

Oosterhout Theater De Bussel; Panningen DOK6 Theater; Rotterdam 

Ahoy (North Sea Jazz Kids), de Doelen; Someren De Ruchte; Tiel 

Agnietenhof; Tilburg Theaters Tilburg; Utrecht Stadsschouwburg, 

Vredenburg/Leeuwenbergh en Rasa, Theater Kikker (Festival Oude 

Muziek); Waalwijk Theater De Leest; Zaandam Zaantheater

Over de grenzen

Duitsland: Bochum Flottmann-Hallen (Fidena Festival)

België: Antwerpen Rataplan

Luxemburg: Luxemburg Philharmonie

Engeland: Cambridge Perse School; Oakham Oakham School; 

Warwick The Bridge House Theatre

Polen: Kraków Teatr Groteska; Nowy Sącz Małopolskie Centrum 

Kultury; Tarnów Centrum Sztuki Mościce; Wadowice Wadowickie 

Centrum Kultury

Verenigde Staten: Tempe (Arizona) Childsplay Theatre

Speellocaties
Tot 1 januari 2013 was Oorkaan opgenomen in de 

Basisinfrastructuur (Bis) van het ministerie van OCW. Daarmee 

was de basisfinanciering van Oorkaan tot en met 2012 

gegarandeerd. Het ministerie van OCW nam in 2011 het besluit 

de subsidie van de productiehuizen per 2013 te beëindigen. In 

2012 zetten we alle krachten in om een nieuwe basisfinanciering 

te realiseren. Dat is gelukt. Tot onze vreugde hebben het 

Fonds Podiumkunsten en de Gemeente Amsterdam besloten 

Oorkaan vanaf 1 januari 2013 structureel subsidie toe te kennen, 

waarmee het voortbestaan van Oorkaan de komende jaren 

gegarandeerd is.

De ambities van Oorkaan reiken echter verder dan financieel 

mogelijk is met de structurele subsidies. We maken veel 

producties, we realiseren ons educatieprogramma en investeren 

in Werkplaats Oorproeven. Dat is meer dan we met de 

basisfinanciering kunnen realiseren. Daarom zijn extra middelen 

nodig en daarvoor deden we ook in 2012 een beroep op 

publieke en private fondsen.

In 2012 konden we rekenen op genereuze steun van het 

VSBfonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Gamefonds, het 

Fonds Podiumkunsten en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. 

Een groot deel van onze tijd en energie werd in 2012 besteed 

aan het voortbestaan van Oorkaan. Dat heeft consequenties 

gehad voor de private fondsenwerving die in 2012 dan ook 

lager is dan in 2011. Niettemin slaagden wij er in, dankzij de 

uitkoopsommen en andere directe opbrengsten, in 2012 een 

eigen inkomstenpercentage van 47,3% te realiseren.

Oorkaan blijft bestaan, maar veel organisaties op het gebied 

van cultuur en cultuureducatie met wie we veel en graag 

samenwerken, zijn het slachtoffer geworden van drastische 

bezuinigingen. Om die samenwerkingsverbanden in stand te 

kunnen houden, zullen we ons in 2013 nog sterker moeten 

inspannen om extra middelen te verwerven.

Financiering
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Inkomsten 2012

46,6% Subsidie ministerie van OCW

28,6% Uitkoopsommen

14,6% Overige inkomsten 

6% Publieke fondsen

4,1% Private fondsen 

Lasten 2012

47,3% Projectkosten personeel

19,5% Projectkosten materieel

25,7% Beheerslasten personeel

7,4% Beheerslasten materieel

 
Voorstellingen Oorkaan
 1 of 2 

 3 t/m 5 

 6 t/m 8 

 9 of 10

 10 of meer 
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Oorkaan blijft bestaan en dat is het belangrijkste 
nieuws van 2012. Maar er gebeurde natuurlijk veel 
meer. Hieronder kijken we in vogelvlucht terug en 
blikken vooruit naar 2013.

Oorkaan Producties 
Met 12 producties presenteerden we in 2012 een zeer divers 

aanbod met muziek van de vroegbarok tot nu, met klassiek, jazz 

en wereldmuziek. We gaven 220 voorstellingen, iets meer dan 

in 2011. De nieuwe producties werden enthousiast ontvangen 

door publiek en pers.

In 2013 presenteren we in totaal 13 producties. We maken  

6 nieuwe producties, waaronder Het Strijkplankenkwartet 

met het Ragazze Kwartet, Toeters & Taart met het Amstel 

Saxophone Quartet, De Mannen van Minsk met het Matangi 

Quartet en 2 zangers en de première van De Postbode en de 

Engel, de kerstproductie die in 2012 werd gemaakt. Verder gaat 

Slagschaduw in reprise, de succesvolle productie van Boukje 

Schweigman met bijzondere jazz van Louis Lanzing en spelen  

6 producties door vanuit 2012. Tot slot brengen we in het najaar 

van 2013 de derde aflevering van ons kindermuziekfestival 

Oorkaan op komst!.

Werkplaats Oorproeven
In 2012 vonden er drie proeven plaats in de werkplaats 

en in 2013 zullen dat er minimaal zeven zijn, waaronder 

de werkplaatsweken van de laureaten van Dutch Classical 

Talent. De diversiteit van de makers en musici die in 2013 in 

de werkplaats werken, is groot en we verwachten bijzondere 

resultaten. Een van de komende proeven is gewijd aan een 

onderzoek naar een muziekvoorstelling voor kinderen vanaf  

2 jaar, een spannend nieuw terrein voor Oorkaan. Een deel  

van de proeven zal te zien zijn tijdens ons festival in het najaar 

van 2013.

Educatie Oorsprong
In 2012 gingen wij uitgebreide gesprekken aan met scholen 

en cultuureducatiekoepels. Daarbij was een veel intensievere 

samenwerking met scholen uitgangspunt en leidraad. Nu al  

kunnen we vaststellen dat die gesprekken vruchtbaar waren:  

er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden en de verkoop  

van schoolvoorstellingen en workshops lijkt in 2013 groter te  

zijn dan in 2012. 

In Amsterdam startten we in 2012 een samenwerking met 

Muziekschool Amsterdam in het kader van het Basispakket 

Cultuur en de doorgaande leerlijn muziek in het basisonderwijs. 

Samen met de muziekschool ontwikkelen we een programma 

voor groep 4 dat het gehele schooljaar door de leerlingen wordt 

gevolgd en uitmondt in een grote participatievoorstelling in het 

voorjaar van 2013. 

Daarnaast ontwikkelen we in 2013 educatieprojecten  

die altijd gekoppeld zijn aan onze muziekvoorstellingen.

 

Oorkaan internationaal
In 2012 besloten wij onze afzetmarkt in het buitenland te gaan 

onderzoeken en uitbreiden. We begonnen met het leggen van 

contacten, Oorkaan nam plaats in de stuurgroep van Assitej 

Nederland (Association Internationale du Theatre pour l’Enfance 

et la Jeunesse) en werkte voor Assitej mee aan de organisatie 

van een eerste internationale showcase van Nederlandse 

jeugdpodiumkunsten tijdens het Theaterfestival in 2012. 

Los daarvan speelden wij in Engeland, Duitsland, Polen, België 

en Luxemburg, met name onze producties De Gebroeders 

Kist met Percossa en De Muziekfabriek met Calefax. Een mooi 

hoogtepunt was de toekenning in het najaar van 2012 van de 

Duitse Junge Ohren Preis 2012 voor De Muziekfabriek als beste 

jeugdmuziekproductie. Het resultaat van onze inspanningen was 

een grote stijging van het aantal buitenlandse voorstellingen van 

7 in 2011 naar 33 in 2012.

Ook in 2013 zullen we veel in het buitenland vertegenwoordigd 

zijn. In het voorjaar van 2013 speelt Calefax met De 

Muziekfabriek in China en in het najaar gaat Percossa met een 

grote serie voorstellingen van De Gebroeders Kist naar België 

en Rusland. Ook gaan we met deze en andere producties op 

tournee naar Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg. 

Een tweede internationale Assitej-showcase tijdens het Tweetakt 

Festival in Utrecht in april 2013, waar Oorkaan Cellostorm 

presenteert, levert wellicht weer nieuwe contacten op waarmee 

we ons internationale netwerk verder kunnen uitbreiden.

Publieksbereik
De tegenvallende bezoekcijfers van 2012 motiveren ons om 

in 2013, samen met onze vaste partners, nieuwe plannen en 

strategieën te ontwikkelen om het bereik in 2013 weer op 

peil te brengen en zo mogelijk daarbovenuit te stijgen. De 

voorstellingsverkoop voor seizoen 2013-2014 gaat goed, 

waarmee het fundament gelegd wordt waarop we nieuwe 

publiciteitscampagnes kunnen bouwen.

Fondsenwerving
In 2012 wierven wij minder fondsen dan in 2011, omdat wij 

gedwongen waren alle beschikbare tijd en energie in te zetten 

op het voortbestaan van Oorkaan. Met de toekenning van de 

structurele subsidies van het Fonds Podiumkunsten en de 

gemeente Amsterdam is onze basisfinanciering de komende 

jaren gegarandeerd. Die basis biedt ons de mogelijkheid in 2013 

alle zeilen bij te zetten voor de werving van additionele middelen, 

waarmee we onze ambities kunnen realiseren. 
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Terugblik en vooruitblik
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Makers & Musici
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Buitenstebinnen 
Twitching Eye Trio:

Jasper Goedman spel/percussie

Achim Heine spel/percussie

Marijn Korff de Gidts spel/percussie 

 

Reineke Jonker spel/zang 

Klaus Jürgens/Michiel de Regt regie

Judith de Zwart kostuums

Hester Jolink vormgeving

Desirée van Gelderen lichtontwerp

Saskia Koenders techniek 

 

Coproductie Twitching Eye Trio

Mede mogelijk gemaakt door  

Fonds Podiumkunsten

Cellostorm
Cello8ctet Amsterdam: 

Oihana Aristizabal Puga, Harald Austbø, 

Sanne Bijker, Claire Bleumer, Karel 

Bredenhorst, Sebastiaan van Halsema, 

Stephan Heber, Rares Mihailescu 

 

Dagmar Slagmolen regie/concept

Dieuweke van Reij vormgeving

Desirée van Gelderen lichtontwerp

Katrien van Beurden speltraining

Sytze Pruiksma muziekadvies 

 

Met dank aan Michiel Voet            

Coproductie Cello8ctet Amsterdam 

Mede mogelijk gemaakt door Fonds 

Podiumkunsten.

De Wolkenladder
Severijn:

Judith Steenbrink viool

Tineke Steenbrink klavecimbel/orgel

Daniele Caminiti/Arjen Verhage 

theorbe

Israel Castillo viola da gamba

Diederik Rijpstra trompet

 

Carel Alphenaar spel

Annechien Koerselman  

regie/tekst/concept

Judith Steenbrink/Tineke 

Steenbrink concept

Dieuweke van Reij  

vormgeving/kostuums

Desirée van Gelderen lichtontwerp

Tom van Wijngaarden techniek

Steen Papier Schaar
Israel Castillo viola da gamba 

David Dickinson spel 

Jon Gentry spel

Onny Huisink regie 

Lise-Lott Kok regie-assistente 

Saskia Janse dramaturgie 

Bart Visman muzikaal advies 

Desirée van Gelderen/Erik Koletzki 

lichtontwerp 

 

Coproductie Speeltheater Holland 

Mede mogelijk gemaakt door Fonds 

Podiumkunsten

Koos en de Kapotte Kopjes
Club Mondain:

Janneke Groesz fluit

Bart de Kater klarinet

Jellantsje de Vries viool

Joost van Genugten/Harm Vuijk tuba

Vasile Nedea cimbalom/accordeon

 

Renske van der Sluis spel

Rosa Peters regie/script

Leonard Evers/ Vasile Nedea muziek

Hester Jolink vormgeving

Lotte de Vries kostuums

Desirée van Gelderen lichtontwerp

Guido Hagen/Kiki Heslenfeld 

techniek 

 

Mede mogelijk gemaakt door het AFK 

 
De Suleika’s en het Mysterie van de 
Gevoelige Snaar
Trio Suleika:

Maurice Lammerts van Bueren piano

Emmy Storms viool

Pepijn Meeuws cello

Jochem Stavenuiter regie

Atty Kingma kostuums

Udo Akemann/Isabel Cordeiro 

rekwisieten

Desirée van Gelderen lichtontwerp

Guido Hagen/Henk Heijnen techniek 

 

Mede mogelijk gemaakt door VSBfonds

H van Adem
Fidan:

Esra Dalfidan zang

Franz von Chossy/Viktoriya 

Anastasova piano

Tobias Klein basklarinet en altsax

Jörg Brinkmann cello

Uli Genenger percussie

 

Toon Kuijpers spel

 

Cilia Hogerzeil regie

Esra Dalfidan composities

Joke van Leeuwen tekst 

Zita Winnubst kostuums

Bob Takes vormgeving

Desirée van Gelderen lichtontwerp

Guido Hagen techniek 

 

Mede mogelijk gemaakt door het AFK.

Ontwikkeld i.s.m. het Muziektheater 

Hollands Diep. Onderdeel Turkey Now 

Festival 2012

De Muziekfabriek
Calefax Rietkwintet:

Oliver Boekhoorn hobo

Ivar Berix klarinet

Raaf Hekkema saxofoon

Jelte Althuis (bas)klarinet

Alban Wesly fagot

Annechien Koerselman eindregie/script

Oda Buijs spelregie

Zita Winnubst kostuums

Joris Speelman decor

Desirée van Gelderen lichtontwerp

Guido Hagen techniek

 

Coproductie Calefax Rietkwintet

BV De Pianomannen
Klaas Bakker piano/animaties

Ernst Binnekamp piano/fotografie

Margrith Vrenegoor regie

Lidwien van Kempen vormgeving

Tom Verheijen lichtontwerp

De Gebroeders Kist
Percossa: 

Niels van Hoorn/Glenn Liebaut  

spel/percussie

René Spierings/Romeo Cimarosti 

spel/percussie

Janwillem van der Poll/Luuk van 

Rossum spel/percussie

Eric Robillard/Freek Koopmans 

spel/percussie

Margrith Vrenegoor regie

Har Smeets stem

Peter Claassen beeld

Joris Speelman decor

Judith de Zwart kostuums/rekwisieten

Tom Verheijen lichtontwerp

Maarten van Dorp/Jeroen Veer 

techniek

 

Mede mogelijk gemaakt door VSBfonds

De Verb(l)azing 

Eolian Ensemble: 

Karin Leutscher fluit 

Anita Janssen hobo 

Cécile Rongen klarinet 

Birgit Strahl/Petra Wolters fagot 

Lies Molenaar/ 

Kirsten Jeurissen hoorn 

 

Beppe Costa concept/spel/muziek

Ria Marks/Gijs de Lange regie

Maarten Kastelijns decor

Sacha Zwiers/Steffie van Lamoen 

kostuums

Maarten Warmerdam lichtontwerp

Maarten van Dorp/Wouter Moscou 

lichttechniek

Mirek Bos/Guido Hagen 

geluidstechniek

Coproductie Orkater 

Mede mogelijk gemaakt door Fonds 

Podiumkunsten

De Postbode en de Engel (try-out) 

Harry van Rijthoven spel  

Dorien Haan spel

 

Musici van het Rotterdams 

Philharmonisch Orkest: 

Loortje van den Brink viool 

Julien Hervé klarinet 

Simon Wierenga trompet 

Pierre Volders trombone 

Len Bielars contrabas 

Martin Baai percussie 

 

Marcel Sijm regie 

Toek Numan muziek 

Femke Krist script 

Dieuweke van Reij decor en kostuums 

Desirée van Gelderen lichtontwerp  

Jeroen Sarphati repetitor 

 

Coproductie Concert- en 

congresgebouw de Doelen en 

Rotterdams Philharmonisch Orkest

Oorkaan 
Producties
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Bestuur 
De heer mr. C.J.E. Dijk voorzitter (manager MCO Klassiek, 

Stichting Muziekcentrum van de Omroep), Bussum 

De heer mr. W. Meiss penningmeester (directeur secretaris  

F. van Lanschot Bankiers N.V.), Vught 

De heer ir. G.B.L.C. Oostvogel secretaris (directeur  

Concert- en congresgebouw de Doelen Rotterdam), Rotterdam

De heer C.L. Blijleven bestuurslid (directeur Jeugdtheater  

De Krakeling Amsterdam), Amsterdam  

Mevrouw mr. S. de Roy van Zuidewijn-Rive bestuurslid 

(o.a. directeur Stichting Matthäus Amsterdam, adviseur Europa 

Nostra), Amsterdam (vanaf november 2012)

Artistieke denktank
Rosa Arnold, Kees Blijleven, Oliver Boekhoorn,  

Gienke Deuten, Anthony Heidweiller, Onny Huisink,  

Klaus Jürgens en Frank Veenstra

Het team
Jessica de Heer artistiek directeur

Agnes Bolwiender zakelijk leider (vanaf 15 januari 2012)

Erin Coppens artistiek coördinator  

(zwangerschapsverlof tot 1 mei 2012)

Nele Decock productieleiding/vervangend artistiek  

coördinator (tot 1 mei 2012)

Elles Brinkman vervangende productieleiding (tot 1 mei 2012)

Annelies Wielaard marketing en publiciteit

Tim Spotowitz educatie

Meike Koenders kantoorassistentie

Petra Poll boekhouding

Met medewerking van en dank aan
Nora Kim Braams, Isabel Cordeiro, Merel Kieft,  

Loes Kuijpers, Steffie van Lamoen, Gerrit Meijer,  

Dido van Oosten, Anouk Overman, Heidi Timmerman  

en Danielle van Vree 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Colofon
Vuurrood vormgeving 

Ronald Knapp, Anna van Kooij, Nic Limper,  

Tim Spotowitz, Cello8ctet Amsterdam fotografie 

Willem Lagerwaard illustraties Oorkania 
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Organisatie

Educatieprojecten algemeen
Lotte van Dijck ontwikkeling 

lesmateriaal en educatieve activiteiten/ 

workshopleider 

Sietse Bruggeling/Maureen Prins 

ontwikkeling en productie educatie-dvd’s

Marina Besselink workshopleider

Jasper Goedman workshopleider

Muzieklab/Oorkania
Musici/workhopleiders:

Joeri de Graaf gitaar

Claudia Rumondor gamelan

Anneke Heijne klarinet

Liesbeth Vreeburg harp

Baptist Kurvers-Kiers viool

Gunnar Graafmans melodisch 

slagwerk

 

Marina Besselink workshopleider

Lotte van Dijck workshopleider 

Jasper Goedman workshopleider

Margi Kirschenmann coördinatie

 

Coproductie Hart/Muzieklab

De Bestorming
Cellisten/workshopleiders:

Oihana Aristizabal Puga, Sanne 

Bijker, Claire Bleumer, Anne  

Meike Burgel, Karel 

Bredenhorst, Mariette Freijzer, 

Stephan Heber, Rares Mihailescu 

 

Dagmar Slagmolen concept/

workshopleider

Lotte van Dijck lesmateriaal/

workshopleider

Tjakina Oosting coördinatie

 

Coproductie Cello8ctet Amsterdam  

en Amsterdamse Cello Biënnale

Met medewerking van Prinses Christina 

Concours en Muziekgebouw aan ‘t IJ
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Cellostorm
Cello8ctet Amsterdam:

Oihana Aristizabal Puga, Sanne 

Bijker, Claire Bleumer, Karel 

Bredenhorst, Sebastiaan van Halsema, 

Stephan Heber, Wijnand Hulst, Rares 

Mihailescu 

Dagmar Slagmolen regie

Katrien van Beurden speladvies

Sytze Pruiksma muziekadvies

 

Coproductie Cello8ctet Amsterdam

Klein Verhaal
Koen Kaptijn trombone 

Sabien Canton harp 

 

Judith Hofland regie

Jeroen van Vliet compositie

Wikke van Houwelingen tekeningen

 

Coproductie Orkater

Soil
Ensemble Soil:

Florien Hamer cello

Bastiaan Woltjer trombone

Marijn Korff de Gidts slagwerk

Brook Cuden piano

Leela May Stokholm spel/concept

Gienke Deuten regiecoach

Werkplaats
Oorproeven

Educatie
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