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Voorwoord 
 

Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2015 van Stichting Oorkaan, het jaar waarin Oorkaan de twee 

felbegeerde YAMA Awards voor “best small ensemble” en “best production of the year 2015” voor 

Glimp in Zagreb (HR) in ontvangst nam. Cellostorm werd genomineerd voor de “YEAH! Award 2015”, 

speelde op de bijbehorende YEAH-conferentie in Osnabrück (DE) en speelde een showcase op de 

Classical Next 2015 in De Doelen in Rotterdam voor een internationaal gezelschap van 

programmeurs. Tevens speelde Oorkaan een showcase van De Gebroeders Kist op de IPAY in 

America. Dat zorgde voor een hoop aandacht voor en vraag naar de producties van Oorkaan in zowel 

binnen- als buitenland. Dit succes is de verdienste van het Oorkaan-team onder leiding van artistiek 

directeur Jessica de Heer. Zij nam in 2015 afscheid, Caecilia Thunnissen nam haar positie in februari 

2015 over. 

 

In 2015 presenteerde Oorkaan veertien verschillende muziekvoorstellingen door heel Nederland en 

daarbuiten. Twee producties gingen in première, twee producties gingen in reprise en elf speelden 

door vanuit 2014. Terwijl er in de werkplaats nieuwe concepten werden uitgeprobeerd en musici 

werden getraind, speelden we in dit jaar 254 voorstellingen, waarvan 118 schoolvoorstellingen 

34.075  bezoekers bezochten de Oorkaanproducties. We gaven 144 workshops in de klas waarmee 

we 3.704 kinderen intensief en actief voorbereidde op hun bezoek aan de concertzaal of het theater.  

 

Dit alles werd mogelijk gemaakt dankzij de structurele financiële subsidie van het Fonds 

Podiumkunsten en de Gemeente Amsterdam. 44% van onze inkomsten genereerden we met de 

verkoop van onze voorstellingen, coproducties en door steun van private fondsen, waaronder de 

meerjarige donatie van het VSB Fonds voor de educatieve activiteiten van Oorkaan. Daardoor 

konden we een innovatieve pilot uitvoeren om educatie en marketing met elkaar te verbinden. 

 

Het bijgaande verslag geeft u een overzicht van wederom een zeer productief jaar. 

 

Oorkaan 

Kees Dijk voorzitter 

Caecilia Thunnissen artistiek directeur 

En het hele Oorkaan-team 

 

 

Amsterdam, april 2016 
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1. Missie van Oorkaan 
 
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 ondersteunende rol. Met onze muziekvoorstellingen willen we zoveel 
mogelijk (school)kinderen bereiken. 
 
Bij Oorkaan Producties worden de muziekvoorstellingen gemaakt. De Werkplaats is de 
laboratoriumplek waar makers en spelers de gelegenheid krijgen te experimenteren met het genre 
jeugdmuziek. Daarnaast bieden we in de werkplaats trainingsweken aan voor jonge musici. Met ons 
educatieprogramma bieden we kinderen in het basisonderwijs een intensieve kennismaking met 
muziek door schoolvoorstellingen, workshops in de klas, (digitaal) lesmateriaal en participatie. 
 
 
 

 
Foto: Boy Hazes 
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2. Nieuwe producties 
 

 Enkele Reis Mars (6+) 

Coproductie met Calefax 
1 try-out 

Première 

21 vrije voorstellingen 

7 schoolvoorstellingen 

 

Drie, twee, één… het luchtruim in! Daar ga je, zwaaiend naar de aarde, op weg naar een nieuwe 
wereld. Door de dampkring heen, zonder zwaartekracht zwevend in het heelal. De reis is lang en 
heftig, maar magisch, betoverend. Dan eindelijk: Mars, rood, kaal, leeg. Of toch niet? Vreemde, 
geheimzinnige dingen gebeuren… Hoe voelt, klinkt, ruikt het ongekende, hoe ziet het eruit? En, is het 
echt voorgoed?  
 
In onze voorstelling Enkele Reis Mars staat ‘de ontmoeting met het onbekende’ centraal. Om zich tot 
het onbekende te verhouden, moeten de reizigers op zoek gaan naar een nieuwe manier van 
denken, van doen en van communiceren. In de loop van de voorstelling vinden ze uit dat ze daar 
muziek voor nodig hebben. 
 
Deze topmusici verstaan met hun instrumenten uitstekend de kunst van het acteren. Als zij met 
zelfgemaakte blaasorgels als zuurstofflessen op de rug de raket verlaten, ontstaat een magische 
versmelting van ijle klank, beeld en acteerprestatie. NRC – Brechtje Zwanenveld 
 
Calefax Rietkwintet spel | Dagmar Slagmolen regie | Wout van Tongeren dramaturgie | Hester 
Jolink decorontwerp | Atty Kingma kostuumontwerp | Desirée van Gelderen lichtontwerp | Guido 
Hagen/Gijs Hietkamp/Kim van der Zijde/Paul Zwarenstein techniek 
 
 

 
              Foto: Ronald Knapp 
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 Draai, Orgel! (6+) 

1 try-out 

Première 

4 vrije voorstellingen 

 
Er waren eens een orgelman, zijn draaiorgel, het houten mannetje dat op de trommel roffelt en het 
houten vrouwtje dat de bel slaat. Voor de orgelman is het draaiorgel zijn leven, maar het mannetje en 
het vrouwtje hebben er op een dag genoeg van. Elke dag hetzelfde, trommeltje roffelen, belletje 
slaan, trommeltje roffelen, belletje slaan. Als de nacht valt en de orgelman gaat slapen, komen het 
mannetje en vrouwtje tot leven, een heel ander leven dan overdag… 
 
Draai, Orgel! is een vrolijke voorstelling op de grens van droom en werkelijkheid, vol avontuur, 
rebelsheid, magie, humor, plezier en boven alles: muziek. 
 
Toon Kuijpers concept/spel/muziek | Inez Almeida spel/muziek | I-Han Fu slagwerk/spel |  
Ria Marks regie | Arnold Marinissen compositie | Anton der Kinderen vormgeving/techniek | Isabel 
Cordeiro schildering orgel | Miek Uittenhout kostuums | Doriene van der Wyst uitvoering kostuums 
Desirée van Gelderen lichtontwerp | Thijs Wijnands/Saskia Koenders techniek 
 

 
                Foto: Ronald Knapp 
 
 

 Hoge Noo(d)t (6+) 
De productie Hoge Noo(d)t met Wishful Singing zou in oktober 2015 in première gaan en spelen in 
seizoen 2015-2016. Door overmacht kon de productie in de geplande periode niet gemaakt en 
gespeeld worden. De productie is verplaatst naar het volgende seizoen en gaat op 2 oktober 2016 in 
TivoliVredenburg in première. 
 
Wishful Singing spel | Dagmar Slagmolen regie 
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3. Reprises/Doorspelers 
 

 De Kleine Kerstman (6+) 

In samenwerking met De Doelen 

13 vrije voorstellingen 

 

Als Joep Onderdelinden zijn kerstmannenpak aantrekt, komt de grappigste kerstman tevoorschijn. Hij 
is nogal klein, en alle andere kerstmannen zijn groot en dik. Daarom kan hij niet mee op reis, maar 
moet hij thuisblijven in het hoge noorden. Lang gaan zitten sippen is niks voor hem: hij organiseert 
een kerstfeest voor de dieren. 
 
Joep Onderdelinden spel | Het Grote Kleine Kerstman Ensemble: Catharina Ungvari viool |  
Angela Kreeftmeijer klarinet | Martin Baai slagwerk | Marijn van Prooijen contrabas | Toek Numan 
compositie | Wil van der Meer regie 
 

 Zingende Honden Blaffen Niet (6+) 

1 vrije voorstelling in De Doelen 

 
Stel je voor: je bent operazanger en je bent heel bang voor honden. Je geeft een deftig concert en 
opeens staat er een hond op het podium. Wie heeft die hond de concertzaal binnen gesmokkeld? Wat 
doe je als je honden eng vindt? En kunnen honden zingen? Een klassiek concert waar het alles behalve 
klassiek aan toe gaat. 
 

Marjolein Niels mezzosopraan | Willem de Vries bariton | Jan-Paul Grijpink piano | Jitka Lejdarová 

poppenspel |  Margrith Vrenegoor regie 

 

 Glimp (2-4) 

17 vrije voorstellingen 

Winnaar YAMA Awards 2015 voor “best small ensemble” en “best production of the year” 
 
Wie kan de maan verstaan? Wat zegt de zon? Wat klinkt lager: een bas of een trom? Hoe speel je een 
flits? Hoe hoor je een boom? Hoeveel kleuren heeft een droom?  
 
Tony Overwater contrabas/violone/composities | Rob Kloet percussie/composities | Lotte van Dijck 
zang/tekeningen |Bram de Goeij regie  
 

 
Foto: Ronald Knapp 
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 Naar de Haaien? (5+) 

12 vrije voorstellingen 

12 schoolvoorstellingen 

 

Ze hebben een vader, maar geen liefde. Ze hebben een bord, maar geen eten. Ze hebben een bed, 

maar geen deken. Maar ze hebben elkaar. En ze vertellen elkaar verhalen en dromen dat ze koning 

zijn, of ontdekkingsreiziger, prinses of… zeerover. 

 
De Wëreldbänd spel | Margrith Vrenegoor regie 
 

 De Suleika’s en het Mysterie van de Gevoelige Snaar (6+) 

1 vrije voorstelling 

 

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 spel |  Jochem Stavenuiter regie 

 

 Trommelvuur 

1 vrije voorstellingen 

10 schoolvoorstellingen 

 

Drie vrienden, zes handen, dertig vingers, drie deuren en nog véél meer. Ze slaan, roffelen, vegen, 

zwiepen, beuken en bezemen. Een concert waar je ogen en oren tekort komt! 

 

Twitching Eye Trio spel | Claire Leenaers/Klaus Jürgens regie 

 

 
Foto: Ronald Knapp 
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 PomPomPom 

Coproductie met Podium Mozaïek 
42 vrije voorstellingen 

 

Muziek horen, herkennen, genieten. PomPomPom brengt peuters tussen 1,5 en 3 jaar, en hun 
(groot)ouders, in aanraking met muziek van professionele muzikanten uit de klassieke muziek, de jazz 
en de wereldmuziek. 
Vrijdagochtendconcerten in een serie van 3 x 3 = 9 concerten van 3 verschillende musici. 

 

Esra Dalfidan zang | Moussé Dramé Afrikaanse percussie | Oihana Aristizabal Puga cello 

 

 
Foto: Boy Hazes 

 

 Krabat – Meester van de Zwarte Molen (7+) 
Coproductie met Ulrike Quade Company en Ljubljana Puppet Theatre 

14 vrije voorstellingen 

8 schoolvoorstellingen 

 
In het duistere Koselmoeras werken Krabat en elf andere jongens bij de meester van de zwarte molen. 
Ze zijn in de ban van zijn toverkracht. Het is heerlijk om in de zomer als een raaf door de hemel te 
vliegen, maar lang duurt dit geluk niet. Als het herfst wordt, ontdekt Krabat een gruwelijk geheim. 
Het lijkt onmogelijk om te ontsnappen tot hij diep in de nacht een meisje hoort zingen. Zij leert hem 
een kracht kennen die sterker is dan duivelse magie. 
 
Ulrike Quade concept/regie | Niels Kuiters/Gašper Malnar, Sterre Konijn/Zvezdana Novaković zang, 
Paméla Menzo/Martina Maurič Lazar, Bart de Kater/Rok Felicjan (bas)klarinet | Niek 
KleinJan/Simon Klavžar slagwerk Leonard Evers compositie | Marcel Roijaards tekst e.a. 
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 De Gebroeders Kist (4+) 

8 vrije voorstellingen 

40 schoolvoorstellingen 

 

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. Op een nacht vertrekken ze met 

Grote Trom, op zoek naar het geluk.  

 

Percossa spel | Margrith Vrenegoor regie 

 

 Cellostorm (5+) 

Coproductie met Cello8ctet Amsterdam 

1 vrije voorstellingen 

5 schoolvoorstellingen 

Genomineerd voor de YAMA Award 2013 en voor de YEAH! Award 2015 

 

Duif  vliegt over oerwouden, steppen, zeeën, woestijnen en beleeft grote avonturen met vreemde 

vogels en rare snuiters. Maar ze vindt geen vriend. 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… 

 

Cello8ctet Amsterdam spel | Dagmar Slagmolen regie 

 

 
Foto: Ronald Knapp 

 

 De Muziekfabriek (6+) 

Coproductie met Calefax Rietkwintet  

1 vrije voorstelling 

Winnaar Junge Ohren Preis 2012 

 

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.  

 

Calefax Rietkwintet spel | Annechien Koerselman eindregie en script  
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 Het Kleine Nachtorkest (x+) 

Coproductie met philharmonie zuid-nederland  

36 schoolvoorstellingen 

 
Het is midden in de nacht. De muis vangt de jongen, de jongen vangt de kat, de kat vangt de muis en 
met elkaar vangen ze de muziek. Ra ra, hoe zit dat? 
 
Drie musici van de philharmonie zuid-nederland 
Monique Pellens  viool |Karel Plessers  klarinet| Sanne de Graaf  cello | Dagmar Slagmolen regie 
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4. Werkplaatsproducties en trainingen van musici en makers   
 

Innovatie, talent- en genreontwikkeling 
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 en innovatie van dit genre en aan de talentontwikkeling en professionalisering van  
makers en spelers. Dankzij de innovatietoeslag van het Fonds Podiumkunsten was Oorkaan in staat 
Werkplaats Oorproeven in 2015 voort te zetten.  
 
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. 
 

 Dondersteen 
In 2014 vond het eerste deel van de werkplaats van regisseur Annechien Koerselman plaats. In 2015 
vond het vervolg plaats van Dondersteen - over een jongetje dat alleen in zijn eigen muziek zijn draai 
vind. Met Peter Brunt (viool), Wiek Hijmans (elektrische gitaar en arrangementen) en Uxia Martinez 
Botana (contrabas) maakte zij op basis van muziek van o.a. Bartok en Mozart, een blauwdruk voor 
een voorstelling die ze presenteerden aan een groep kinderen. 
 

 Tobias Borsboom 
In de werkplaats trainde Dagmar Slagmolen de spelkwaliteiten van pianist Tobias Borsboom. 
Daarnaast onderzochten ze samen waar de vrijheid van de pianist is om te bewegen in de ruimte.  
 

 Wishful Singing 
Slagwerker en theatermaker Sytze Pruiksma trainde de 5 zangeressen van Wishful Singing in het 
gebruik van de stem als theatraal middel en als instrument om soundscapes mee te maken. Dagmar 
Slagmolen onderzocht met de zangeressen hoe er met het repertoire van Wishful Singing een 
dramaturgische spanningsboog opgebouwd kon worden. 
 

 Ebonit Saxofoonkwartet 
De jonge musici van het Ebonit Saxofoonkwartet kreeg spellessen van regisseur Jochem Stavenuiter. 
Jochem Stavenuiter onderzocht hoe je musici die een blaasinstrument bespelen, toch kunt 
regisseren. Zie hier een impressie van deze werkplaats. 
    
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lT97T_gcFZc
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 Dudok Strijkkwartet 
De talentvolle musici van het Dudok Strijkkwartet kregen in de werkplaats danstraining van 
choreograaf Rosabel Huguet en speltraining van Caecilia Thunnissen. Gezamenlijk onderzochten zij 
of het mogelijk is om met 1 werk, in dit geval het strijkkwartet nr. 132 van Beethoven, een theatraal 
concert toegankelijk voor kinderen te maken. 
 

 
 

 Dagmar Slagmolen 
Dagmar Slagmolen kreeg les van componist Leonard Evers in arrangeren en compositie binnen haar 
coachingstraject om haar kennis van muziek te vergroten en hoe dit in te zetten in het maken van 
muziekvoorstellingen voor kinderen. 
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5. Educatie 
 
Oorkaan biedt een totaalprogramma aan van actieve en receptieve muziekeducatie. In eigen huis 
maken we de muziekvoorstellingen die het receptieve deel vertegenwoordigen. Tegelijkertijd 
ontwikkelen we lesmateriaal en workshops waarin het actieve deel van de muziekeducatie tot 
uitdrukking komt. Ook geven we trainingen voor leerkrachten. 
 
Flexibiliteit, maatwerk en samenwerking zijn onze uitgangspunten voor een goede afstemming 
tussen vraag en aanbod. Onze projecten kunnen worden opgenomen in het Kunstmenu of op 
projectbasis worden ingezet bij binnenschools muziekonderwijs, als losse activiteit of ter versterking 
van een doorgaande leerlijn. Alle projecten zijn afgestemd op de kerndoelen kunstzinnige vorming. 
 
Dankzij een meerjarige donatie van het VSB Fonds kon Oorkaan de afdeling Oorsprong in 2015 
verder ontwikkelen. 
 
Schoolvoorstellingen en workshops 
In 2015 gaven we 118 schoolvoorstellingen. Daarnaast organiseerden we 144 workshops. 
 

 Enkele Reis Mars groep 4 t/m 7 
In het educatiemateriaal wordt ingezoomd op de componist Bach, op de relatie tussen muziek en 
natuurkunde en op de thema’s ruimtereis, het heelal, het niets, zwaartekracht en dergelijke. Voor 
deze productie hebben we ervoor gekozen de voorstelling inclusief workshops aan te bieden, omdat 
de abstractie in zowel vorm als inhoud van de voorstelling veel vraagt van het luister- en 
reflectievermogen van de kinderen. 
 

 Cellostorm  groep 3 t/m 6 
Rond de voorstelling boden wij een educatieproject aan waarin de cello en de veelzijdigheid van 
klanken centraal staan en dat als thema ‘vriendschap’ heeft. 
 

 Krabat – Meester van de Zwarte Molen groep 6 t/m 8 
In Krabat komen grote thema’s aan bod, zoals macht versus vrijheid, vriendschap en liefde. Die 
thema’s staan centraal in het educatieproject aan de hand van discussie en opdrachten. Vanuit de 
vraag op welke manieren je een verhaal kunt vertellen (met woorden, muziek, beeld en beweging) 
maakt de klas tot slot een soundscape. Vanwege de complexe thematiek hebben we in 2014 deze 
voorstelling inclusief workshop aangeboden. Vanwege het succes hebben we dit in 2015 doorgezet. 
 

 Naar de haaien? groep 3 t/m 6 
Fantasie, spannende verhalen en dromen over grote avonturen stonden centraal in het  
educatieproject rond Naar de haaien?. De kinderen leerden hoe je die fantasie, verhalen en dromen 
kunt gebruiken om muziek te maken. Om dat uit te vinden leerden de kinderen een lied en maakten 
ze met de klas een compositie. 
 

 Het Kleine Nachtorkest groep 1 t/m 3 
Deze voorstelling speelt uitsluitend op scholen. Het 
lesmateriaal besteedt aandacht aan het orkest, dirigeren, 
zingen, bewegen op muziek en geluiden bedenken bij het 
verhaal. 
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 De Gebroeders Kist groep 1 t/m 4 
Alles is muziek is het educatieproject rond De Gebroeders Kist waarin maat, ritme en het plezier van 
samen muziek maken centraal staan. 
 

 Start Pilotproject De PindakaasPrins groep 4 t/m 7 
Oorkaan heeft bij de voorbereidingen van De PindakaasPrins in 2015 – welke zijn première had in 
februari 2016 – samen met de coproductiepartners Holland Baroque en Orkater een pilot opgezet 
om educatie en marketing aan elkaar te koppelen. Lees meer hierover op pag.11 onder het kopje 
Marketing.  
 

 
 

                                                                            
                                                                                       Foto’s: Nichon Glerum  
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6. Oorkaan Internationaal 
 
Oorkaan treedt met veel trots op als culturele ambassadeur van Nederland en bouwt deze rol 
gestaag uit via internationale samenwerkingsverbanden en tournees. 
 
De taalloze succesproducties toeren langs vaste partners in met name Duitsland en de Benelux, 
waaronder Kölner Philharmonie, Elbphilharmonie Hamburg, deSingel Antwerpen, Philharmonie 
Luxembourg, KinderKinderfestival Hamburg, Concertgebouw Brugge. 
 
In 2015 speelden we 40 voorstellingen in het buitenland. In januari 2015 speelde Oorkaan een 
showcase van de succesvolle productie De Gebroeders Kist (The Box Brothers) in Amerika op de IPAY  
(International Performing Arts for Youth). Sindsdien heeft Oorkaan in Amerika een gerenommeerde 
agent voor Noord-Amerika, Kids’ Entertainment. The Box Brothers (De Gebroeders Kist) toert in 
april/mei 2016 door de Verenigde Staten en Canada. 
 
Cellostorm werd genomineerd voor de europese YEAH Award. In dat kader speelde het Cello8ctet 
deze voorstelling in juni in Osnabrück voor een select internationaal gezelschap van andere 
genomineerden en kinderen uit deze Duitse stad. 
 
In september jl. ontving Glimp in Zagreb de twee felbegeerde internationale YAMA Awards voor 
‘Best Production of the Year 2015’ en ‘Best Small Ensemble’. 
 

  
Foto’s: Ronald Knapp  
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7. Marketing 
 
In 2015 groeide ons publiek kwalitatief. De leeftijdsgrens werd verlegd 
naar 1,5 jaar. Ook werd er gewerkt aan het bereiken van een 
grootstedelijk publiek middels samenwerking met Podium Mozaïek in 
de wijk in Amsterdam West. Middels de schoolvoorstellingen bereikten 
we een divers publiek, met kinderen die vanuit huis niet snel in 
aanraking komen met live gespeelde concerten in een concertzaal of 
theater. We vergrootte de eigen achterban, die zeer is gestegen door 
o.a. het werven van Oorkaan-vriendjes via het inzetten van vrijwilligers 
rondom de voorstellingen, door een stijgende (inter)activiteit via social 
media en via publiciteitscampagnes gericht op de vergroting van de 
naamsbekendheid en herkenning van het merk Oorkaan. Ook ging er 
veel aandacht uit naar de directe publiekswerving voor onze 
voorstellingen, waarin nauw werd samengewerkt met alle 
marketingafdelingen van alle podia. 
De toekenning van de internationale prijzen en nominaties voor Glimp en Cellostorm en de showcase 
van De Gebroeders Kist op de IPAY in de VS en op Classical Next in Rotterdam, hebben in zowel 
binnen- als buitenland de naam van Oorkaan extra in de schijnwerpers gezet.  
   
Edu-Marketing: aanbod randprogrammering 
Oorkaan heeft bij de voorbereidingen van De PindakaasPrins in 2015 samen met de 
coproductiepartners Holland Baroque en Orkater een pilot opgezet waarin educatie en marketing 
aan elkaar werd gekoppeld. De educatieve randprogrammering die Oorkaan heeft ontwikkeld werd 
ook aan de (concert)podia en het publiek van de vrije voorstellingen aangeboden. Door deze 
succesvolle pilot zal in de toekomst diverse randprogrammering vaker worden aangeboden aan de 
concertpodia. Door inhoud, verdieping en beleving te koppelen ontstaat er bij een Oorkaan-bezoek 
een gehele ‘Oorkaan- beleving bij het kind en wordt de binding met Oorkaan vergroot, waarmee we 
ons publieksbereik mede vergroten. 
 

       
       Foto’s: Nichon Glerum 
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8. About Oorkaan 

 
Musical productions for children 
Oorkaan is the only organization in The Netherlands that has dedicated itself exclusively to the 
creation of high quality musical productions for young audiences. Our aim is to give every child the 
opportunity to experience the power of live music. The musical productions for children from 1,5 to 
12 years old 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: Production, Workshop and Education. 
 
For each new production Oorkaan Productions brings together musicians and artists from various 
disciplines. Taking 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 15 new and existing music productions per season and 
organizes roughly 250 performances a year in theatres and concert halls in The Netherlands and 
abroad. Every year the Workshop 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 presents a comprehensive educational program for primary schools, 
consisting of workshops, teaching materials and performances. 
 
Oorkaan benefits from long-term subsidies 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’. 

 
 
 

 
         Foto: Boy Hazes 

 
 
 
 



19 

 

9. Aantallen op een rijtje 

 

  
activiteiten 

2015 
bezoekers 

2015 
activiteiten 

2014 
bezoekers 

2014 

producties     
nieuwe coproducties 1 6306 4 13436 

nieuwe producties 1 226 6 3260 

werkplaatsproducties 6    

reprise producties 6 13834 6 15701 

reprise coproducties 6 13709 4 7586 

totaal producties 20 34075 20 39983 

     

workshops 144 3704 183 4587 

vrije voorstellingen 136 16447  22642 

schoolvoorstellingen 118 17628  17341 

     

Totaal 398 37779  44973 

     

regionale spreiding      
Noord Nederland 4 516 11 2385 

Oost Nederland 32 4152 20 2825 

Midden Nederland 5 624 16 2512 

West Nederland 36 5457 37 4321 

Zuid Nederland 47 7332 64 5347 

Amsterdam 61 3284 40 6615 

Rotterdam 9 2985 9 2162 

Den Haag 9 1332 7 1201 

Utrecht 11 1727 21 4227 

Buitenland 40 6296 56 8388 
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10.  Organisatie 
 

artistiek directeur 

Jessica de Heer (tot 1 maart 2015) / Caecilia Thunnissen (va. 1 februari 2015) 

zakelijk leider 

Agnes Bolwiender / Jan-Willem Kluën (tijdelijke waarneming va. half september 2015) 

artistiek coördinator 

Erin Coppens / Vincent van Kekerix en Marielle de Boer (tijdelijke waarneming va. augustus 2015) 

financien & ict 

Hugo Bijlsma (va. 1 december 2015) 

educatie 

Marion Jonk 

productieleider 

Nele Decock 

marketing & publiciteit 

Emily Perez / Lieke van Rijn & Claire Reeves (tijdelijke waarneming t/m half juli 2015) 

productiemedewerker 

Steffie van Lamoen / Meike Koenders (tijdelijke waarneming va. september 2015) 

administratie 

Klarie Stegeman 

 

Technici: Maarten van Dorp, Saskia Koenders, Guido Hagen, Gijs Hietkamp, Kim van der Zijde,  

Remko Smids, Wouter Moscou 

Stagiaires: Sarah Schaeffer – marketing-educatie De Pindakaasprins, Manon Sollie – productie en 

kantoorassistentie, Judith Evens – publiciteitsmedewerker, Jolijn Peeters - productie 

Vrijwilligers: Paul Zwarenstein – productieassistentie, Gerrit Meijer – klusjesman en 

productieassistentie, Annabel de Koning - marketingassistentie 

Vriendjestafelmedewerkers: Anouk Batenburg, Anne Tricotteux, Isa Berix, Proza Smit, Christine van 

Asselt, Dorien de Koning, Marielle de Boer, Anouk Overman, Judith Evens, Stella Vrijmoed, Manon 

Sollie, Jolijn Peeters  

 

Bestuur 

Voorzitter  dhr. mr. C. J. E. Dijk 

Penningmeester dhr. drs. F.X.M. Hilhorst 

Secretaris  mw. M. Hansen 

Bestuurslid  dhr. C.L. Blijleven (tot 2-12-2015) 

Bestuurslid  mw. C.E. Nieuwenhuis (va. 17-9-2015) 

 

Sinds 1 januari 2009 is Stichting Oorkaan een ANBI-instelling en sinds 1 januari 2012 met 

cultuurstatus. 
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11.  Financiering 
 
Dankzij de meerjarige ondersteuning door het Fonds Podiumkunsten, Gemeente Amsterdam en het 
VSB fonds was 2015 op financieel gebied een rustig jaar. We slaagden erin een eigen 
inkomstenpercentage van 44 % te realiseren. Op die solide basis kan Oorkaan zich verder 
ontwikkelen. 
 
In 2015 konden we tevens rekenen op de genereuze steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Kersjesfonds, Fonds 21, Umetniško društvo Konj, Adams 
Muziekcentrale, Stichting Wim de Monchy, Fonds Henri Fock, Fonds 1818, Stichting Boschuysen, 
CHDR, het Haarlemsch Muziekfonds, Flentrop Orgelbouw, de Gravin van Bylandt Stichting, Bergh 
Stoop & Sanders Advocaten, de Schubert Stichting, het Middelbeek Stortenbeker Fonds, het SNS 
Reaal Fonds en de Turing Foundation. 
De bijdragen van deze fondsen zorgden voor extra inkomsten. 
 

 

 
 

 

 
 

  
 
 
 
 

Stichting Wim de Monchy Fonds Henri Fock Bergh Stoop & Sanders Advocaten 
  
 


