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Stichting Amstel Saxofoon Kwartet
bestuur
Alouisia de Leeuw – voorzitter (sinds 23-05-2012)
Jeffrey van Lakerveld - penningmeester (sinds 01-12-2013)
Barbara Suters – secretaris (per 26-02-2017)
artistieke leiding en muzikale uitvoering
Remco Jak – sopraansaxofoon
Olivier Sliepen – altsaxofoon
Bas Apswoude – tenorsaxofoon
Harry Cherrin – baritonsaxofoon
Alle kwartetleden bespelen eveneens de EWI, een elektronisch blaasinstrument:
https://en.wikipedia.org/wiki/EWI_(musical_instrument)
Alle kwartetleden maken arrangementen voor saxofoonkwartet
dagelijkse praktische leiding en uitvoering
Olivier Sliepen – manager, planner, social media
Remco Jak – grafisch ontwerper, web manager, digital office manager, planner
Bas Apswoude – planner, administrateur, social media
Harry Cherrin – productionele assistent
Frank van der Weij - zakelijke leiding (per 01-12-2017)

missie
Het Amstel Quartet is een saxofoonkwartet, opgericht in 1997. Het kwartet speelt oude
muziek, nieuw gecomponeerde muziek, popmuziek en wereldmuziek, al of niet in
bewerking, waarbij de grenzen tussen deze genres vervagen. De vier leden van het
kwartet, Remco Jak, Olivier Sliepen, Bas Apswoude en Harry Cherrin, vormen samen
de artistieke leiding. Het ensemble wil verder professionaliseren en daarvoor op
freelancebasis diverse zakelijke en professionele krachten inhuren. Het kwartet is
internationaal actief en wordt vertegenwoordigd door gerenommeerde agenten voor
boekingen in Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en de Duitstalige markt. Via de
sociale media onderhoudt het Amstel Quartet contact met zijn internationale publiek.
De komende jaren wil het kwartet meer aspecten van de ontwikkeling en uitvoering
van programma's zelf onder controle houden, in plaats van die aan programmeurs en
externe producenten over te laten. De eigen artistieke keuzes en de manier waarop
het publiek bij het maakproces betrokken wordt, zullen volgens het plan meer dan
voorheen richtinggevend zijn. Verder zoekt het ensemble naar mogelijkheden om het
repertoire verder uit te breiden met nieuwe composities, waarbij opdrachten verstrekt
zullen worden aan aansprekende componisten die nog niet, of weinig, voor saxofoons
hebben geschreven. Daarnaast wil het Amstel Quartet met vernieuwende
(theater)makers samenwerken aan voorstellingen waarbij het publiek wordt
meegesleept in bijzondere ervaringen.
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Inleiding
zakelijk & algemeen
Het eerste jaar van kunstenplanperiode 2017-2020 was voor het kwartet een
enerverend jaar, mede omdat baritonsaxofonist en medeoprichter Ties Mellema het
kwartet om gezondheidsredenen moest verlaten en Harry Cherrin zijn plaats innam.
Tegelijkertijd werd onder andere het project Glass on the Roof ontwikkeld en met veel
succes uitgevoerd, naast de vele overige programma’s.
Nadat in augustus 2016 een subsidietoekenning voor kunstenplanperiode 2017-2020
uitbleef (‘honoreren voor zover het budget dat toelaat’) werd in de laatste maanden
van 2016 ondanks de onzekerheid gewoon doorgewerkt aan de voorbereidingen voor
de programma’s, uit te voeren in 2017. Gelukkig werden er voor het project Glass on
the Roof projectsubsidies toegekend door het Amsterdams Fonds voor de Kunst,
Fonds 21 en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Blij verrast werden wij met de toekenning van een eenjarige subsidie voor 2017 van
het Fonds Podiumkunsten, gevolgd door uiteindelijke toekenning voor de gehele
kunstenplanperiode 2017-2020. Uiteraard heeft het (tijdelijk) uitblijven van structurele
subsidie wel voor enige productionele en organisatorische vertraging gezorgd, met
name betreffende de projecten die wij voor de periode 2018-2020 ambieerden. Najaar
2016 werd zakelijk en productioneel voor een ‘doe-het-zelf’ formule gekozen,
aangezien het aantrekken van een zakelijk leider alleen haalbaar zou zijn als er
structurele subsidie zou worden toegekend.
Na de definitieve toekenning van het subsidie voor 2017 en voortvloeiend uit het
intensief overleg dat voorzitter Alouisia de Leeuw, toenmalig zakelijk leider Ineke Smits
en het kwartet met het fonds voerden over een correcte formule, werden alle
activiteiten van het kwartet definitief ondergebracht in de stichting.
Bestuur en Amstel Quartet zijn het Fonds Podiumkunsten, en met name Secretaris
Muziek Floris Vermeulen veel dank verschuldigd voor loyaliteit en hulpvaardigheid bij
het ontwikkelen van de juiste aanpak.
Met tevredenheid kijkt het bestuur terug op de uitvoering van 12 verschillende
programma’s en programma-variaties, uitgevoerd in 39 binnenlandse en buitenlandse
concerten, en gecombineerd met educatieve activiteiten.
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artistiek en productioneel
De komst van baritonsaxofonist Harry Cherrin als nieuw kwartet lid had uiteraard een
enorme impact op de groep. Zijn voorganger Ties Mellema was medeoprichter met
een significante artistieke invloed op het kwartet.
In de zomer van 2015 werd bij Mellema de ziekte van Hodgkin geconstateerd, een
zeldzame vorm van lymfeklierkanker. De periode die volgde stond in het teken van
chemotherapie. Een zeer zware tijd die hem echter ook inzichten heeft gegeven die
zijn leven ingrijpend hebben veranderd. Sinds het begin van 2016 ging het beter met
Ties en werkte hij aan zijn herstel en comeback. Eind 2016 besloot hij het kwartet toch
definitief te verlaten, om zo de constante werkdruk te verlagen ten gunste van zijn
gezondheid.
Het benefietconcert Hard Reset wat Ties op 30 oktober 2016 organiseerde in
Muziekgebouw aan ’t IJ was een eerste ‘try-out’ voor Harry Cherrin om een concert uit
te voeren met het kwartet. Op deze bijzondere avond trad een scala aan bevriende
artiesten op waaronder harpist Remy van Kesteren, rapper Akwasi, pianist Rembrandt
Frerichs en bariton Ernst Daniël Smid. 'Ik wil muziek presenteren die past bij de nieuwe
Ties Mellema en ik heb musici uitgenodigd die belangrijk voor me zijn geweest tijdens
de ziekteperiode', vertelde de saxofonist. De opbrengst van dit benefietconcert werd
bestemd voor onderzoek naar Hodgkin, uitgevoerd door VU medisch centrum in
Amsterdam.
Nu Harry Cherrin een intensief jaar van repetities, 39 concerten en 2 workshops met
het kwartet achter de rug heeft is het vereiste blinde vertrouwen binnen het kwartet
zeer goed ontwikkeld.
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samenvatting rapportage uitvoeringen 2017
In 2017 werd het project Glass on the Roof ontwikkeld en uitgevoerd. (in de aanvraag
kreeg dit project nog de werktitel Glass on the Beach) Het concert werd voor het eerst
op 27 januari deels uitgevoerd in het Oude Luxor Theater op het Internationaal Film
Festival Rotterdam, en was tevens onderdeel van het radioprogramma Opium op 4.
Daarop volgde wederom een gedeeltelijke uitvoering van het programma als
onderdeel van het Glass Hommage Festival in Schouwburg De Meerse, Hoofddorp,
op 5 februari. Try-outs van het volledige programma volgden op 12 maart in Bethel,
Den Haag, en op 14 april in Splendor Amsterdam. Het programma was nu volledig
ontwikkeld en er volgden uitvoeringen in Stadsgehoorzaal Leiden, de kleine zaal van
Concertgebouw Amsterdam; Philharmonie Luxembourg, Tivoli Vredenburg, Ulriksdal,
Uppland, Zweden; het festival Wonderfeel, ’s-Graveland; WAR/De Halve Wereld
(buurttheater in Amsterdam centrum), Centre des Arts Pluriels, Ettelbruck
(Luxemburg); Rabozaal/De Melkweg, Amsterdam (in aanwezigheid van Philip Glass)
en Theater Junushoff in Wageningen. In januari 2018 vond nog een extra concert
plaats in De Doelen, Rotterdam.
Het nieuw ontwikkelde programma Zen werd gespeeld op 22 januari in Holzminden,
en op 10 februari in Fuerth, Duitsland.
Een speciaal samengesteld programma met werken van Creston, Glass en Buxtehude
werd uitgevoerd op 19 februari in Oostvoorne, op 23 april in TivoliVredenburg, op 27
mei opnieuw in Sittard, en op 16 juni in Hilversum.
Het programma Sax avec Elan, met ontroerende Franse chansons en aangrijpende
verhalen werd gemaakt en uitgevoerd in samenwerking met chansonnier Philippe
Elan. De concerten vonden plaats op 14 januari in Grootschermer, 19 maart in Centre
Culturel de Mensdorf in Luxemburg en op 28 september in het Betty Asfalt Complex in
Amsterdam. Voor de concerten op 23 november in Hengelo, en op 1 en 2 december,
wederom in het Betty Asfalt Complex, kregen Philippe Elan en het kwartet versterking
van de 84-jarige Grand Old Lady Thérèse Steinmetz, die nog prachtig blijkt te kunnen
zingen.
Op 30 april werd in het Paleis op de Dam het werk Mishima van Philip Glass
uitgevoerd, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem Alexander.
Op 21 oktober speelde het kwartet, nogmaals Mishima op de stoep van de Concerto
Record Store in Amsterdam, in aanwezigheid van Philip Glass.
Tijdens een opname van televisieprogramma Podium Witteman werd op 5 maart
Pavane van Ravel gespeeld, in een bewerking van Ties Mellema.
Op 23 april werd een speciaal samengesteld kamermuziekprogramma gespeeld in
TivoliVredenburg, Utrecht met muziek van Buxtehude, Pärt en Creston.
Diverse programma’s werden samengesteld in nauwe samenwerking met de
verschillende programmeurs van de zalen. Op 6 mei, 9 september en 5 november, in
het kader van concerten georganiseerd ter gelegenheid van Philip Glass’ tachtigste
verjaardag waren er diverse minimal-georiënteerde programma’s met muziek van

6

Glass als hoofdmoot, aangevuld met werken van Michael Nyman, Aphex Twin,
Bernstein, Christian Lauba en Depeche Mode.
Het filmmuziekprogramma: Night at the Cinema met muziek van Morricone, Bernstein,
Glass, Wagner, Barber en Nyman, bewerkt voor saxofoonkwartet, werd op 26
augustus gespeeld op het festival Mainzer Musiksommer in Mainz, Duitsland.
Op de University of St. Andrews in Schotland, locatie The Byre Theatre, werd op 9
november een programma gespeeld met werken van Glass, Sweelinck, Mozart en
Nyman, gevolgd door een concert op 10 november met werken van Maturet, Cage en
Torke. Op 10 november werd eveneens een workshop gegeven met de muziek van
Cage en Torke als uitgangspunt.
Op 7 juni werd op de Internationale School in Den Haag een workshop gegeven,
waarin de leerlingen vertrouwd gemaakt werden met Terry Riley’s in C. Op de avond
van die dag werden in C en werken van Glass door het kwartet uitgevoerd.
Op 14 oktober werd in Kerpen, Nordrhein Westfalen het programma Saxophone
Romantique uitgevoerd.
Op 24 november werd samen met het Rondane Kwartet, voor het eerst het werk
Incantatie IV van Simeon ten Holt uitgevoerd in Haarlem.
In de nacht van 28 op 29 oktober vond nabij het Olympisch Stadion in Amsterdam het
project Being in Time plaats, van kunstenaar Henk Schut.
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gedetailleerde beschrijving van uitvoeringen en activiteiten 2017
Glass on the Roof
‘Toen mijn goede vriend Steve Reich en ik in de dertig waren, zei Steve een keer: “Op
een dag speelt iedereen onze muziek”. Ik zei: ‘Steve, dat kan onmogelijk waar zijn.
Onze muziek hoort niet thuis in concertzalen.’ Hij blijkt gelijk te hebben gehad.’
(Philip Glass in gesprek met Anthony Fiumara)

foto Marco Borggreve / ontwerp Hendrik Walther

plan
In 2017 wordt Glass tachtig jaar, een gebeurtenis die wereldwijd wordt gevierd met
speciale concerten en festivals rond zijn muziek. Glass on the Roof is een
Nederlandse bijdrage aan de festiviteiten rond de tachtigjarige eminence grise. In een
licht geënsceneerde voorstelling, in de sfeer van Philip Glass’ vroegere loft-concerten,
willen we het beste werk van Glass laten horen, gecombineerd met nieuw werk van
componist en Glass-liefhebber Anthony Fiumara.
De voorstelling Glass on the Roof zal gaan om de muziek, maar ook zeker om de
ruimte: een performance-achtig pop-up-concert, waarin genres en kunstvormen
naadloos in elkaar overliepen. Het nieuwe werk van Fiumara wordt geschreven voor
Amstel Quartet, toetsen en tape, waarbij beats een belangrijke rol innemen. Een DJ set maakt ter plekke remixes tussen de verschillende onderdelen van de performance,
waardoor het concert het karakter krijgt van een aaneengesloten, doorgecomponeerde
avond.
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Glass On The Roof zal worden uitgevoerd op alternatieve locaties, zoals oude
loodsen, clubs en verlaten kantoorpanden, maar ook in concertzalen. De zaal zal zo
ingedeeld worden dat het publiek zich vrij voelt om heen en weer te lopen zonder de
muziek te storen. Dit locatie-idee werd in eerste instantie enthousiast ontvangen door
organisatoren, maar uiteindelijk bleken er altijd praktische of kostentechnische
bezwaren en is het programma voornamelijk in concertzalen en theaters uitgevoerd.
Muziek van Glass, Fiumara en Kypski, met videoprojecties van Hendrik Walther,
geregisseerd door Barbara Makkinga.
Philip Glass
Kypski
Philip Glass
Philip Glass
Anthony Fiumara
Kypski / Amstel Quartet
Philip Glass

Music in Similar Motion
Een mooie dag
Mishima
Mad Rush
I dreamed in the cities at night
Turntable Breathing
Satyagraha Act. III - Conclusion
(arr. Michael Riesman / Donald Joyce)

Amstel Quartet
Pascal Meyer - toetsen
Kypski – compositie, live scratch & elektronica
Hendrik Walther - live video & licht
Thomas Myrmel - geluid
Barbara Makkinga - regie

‘De muziek van Philip Glass leent zich verschrikkelijk goed voor saxofoons. En DJ
Kypski is briljant. Kortom: dit zou een legendarisch verjaardagscadeau voor de jarige
componist kunnen worden.’
Floris Kortie (Redacteur klassieke muziek WeArePublic / programmeur & presentator
Podium Witteman / programmeur Wonderfeel)
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Voor het concert in TivoliVredenburg schreef musicoloog en muziekjournalist Paul
Janssen de volgende toelichting:
‘Op 31 januari van dit jaar vierde Philip Glass zijn tachtigste verjaardag. Het was de
aanleiding voor vele orkesten, ensembles en musici om stil te staan bij het werk van
een van de grondleggers van de minimal music. Ook het Amstel Quartet, dat het werk
van Glass al jarenlang een warm hart toedraagt, ontwikkelde in samenwerking met
componist Anthony Fiumara een programma dat niet alleen de muziek van Glass eer
aandoet, maar ook de koortsachtige atmosfeer van zijn jonge jaren.
Toen Philip Glass in de jaren zestig gevraagd werd om de muziek van de Indiase
sitarspeler Ravi Shankar in westerse muzieknotatie om te zetten, raakte dat een snaar
bij de jonge componist. Net als geestgenoot Steve Reich kon hij niet echt uit de voeten
met het academische serialisme dat in die tijd in de compositiestudies de boventoon
voerde en de aanraking met de niet-Westerse muziek zette hem op het spoor van een
repeterende additieve ritmiek en een eenvoudige melodiek. Daarbij zocht Glass in die
jaren zestig aansluiting bij andere kunstvormen waar ook zaken als vereenvoudiging,
niet-Westerse invloeden en kruisbestuiving een belangrijke rol speelden. Het is deze
atmosfeer van het New York van de tweede helft van de jaren zestig die het Amstel
Quartet op wil roepen. Niet alleen met het werk van Glass, maar ook met een link naar
de pioniers van de huidige tijd zoals de creatieve dj’s als Thomas Elbers alias Kypski,
een bijpassend licht- en beeldconcept met even minimalistische elementen als de
muziek van Glass en een regie die alles vat in een meeslepend geheel.
Nadat Glass in Parijs had gestudeerd bij Nadia Boulanger en zich bezig had gehouden
met de muziek van Ravi Shankar hoorde hij in 196,7 terug in New York, de eerste
werken van Steve Reich, waaronder het baanbrekende Piano Phase. Glass was diep
onder de indruk en werd direct een ‘consonantenadept’, wat in combinatie met de
lessen van het werk van Shankar in 1969 resulteerde in ‘Music in Fifths’ en ‘Music in
Similar Motion’. Werken die met terugwerkende kracht vooral voorstudies waren voor
zijn eerste grote composities zoals ‘Music in Twelve Parts’ en de overrompelende
opera ‘Einstein on the Beach’, maar die mits met overtuiging gespeeld, in alles de
kracht en de adem van een nieuwe weg in zich hebben. ‘Music in Similar Motion’
voegde daarbij werkelijk iets toe aan het vocabulaire van Glass. Niet alleen door de
additieve melodiek - motiefjes die ad infinitum herhaald kunnen worden en bij iedere
verandering een paar noten langer worden - maar ook en vooral door het feit dat er
steeds nieuwe stemmen inzetten een kwart boven of onder de in eerste instantie
ingezette lijn. Ondanks deze beweging is het een vrij monochroom werk dat in de
versie van het Amstel Quartet reliëf krijgt door de toevoeging van een orgel en het
gebruik van Electronic Wind Instruments (EWI’s) die een diversiteit aan klankkleuren
toevoegen aan deze hypnotische vroege Glass.
Met ‘Mad Rush’ voor piano solo en de Conclusion uit de opera ‘Satyagraha’ is het
woord aan de Philip Glass van de late jaren zeventig. Zijn experimenten van de late
jaren zestig zijn gestold in een meeslepende consonantie en repeterende patronen
van gebroken akkoorden waaruit soms iets van een melodielijn, al dan niet
daadwerkelijk gespeeld, lijkt op te stijgen. Muziek die destijds door de repeterende
eenvoud door velen verguisd werd en inmiddels omarmd is vanwege het vaak
meditatieve karakter. Maar wat nu in ‘Mad Rush’ uit 1979 eenvoudig meditatief lijkt,
was destijds een meesterzet die tegen alle conventies inging. Bovendien ontpopte
Glass zich als een begenadigd pianist die zijn eigen werk net dat beetje extra mee kon
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geven. Vandaag probeert toetsenist Pascal Meyer het tempo en de intensiteit van de
uitvoeringen van Glass te evenaren, en slaag daar uitstekend in. De mate van
herhaling en daardoor de lengte van Mad Rush is variabel. Dat had een praktische
reden. Glass schreef het werk voor het eerste publieke optreden van de veertiende
Dalai Lama in New York en het was niet bekend wanneer de geestelijk leider precies
op het podium zou verschijnen. Glass had simpelweg de opdracht de tijd vol te maken.
In het arrangement van Glass-specialist en leider van het Philip Glass Ensemble
Michael Riesman, voor orgel-solo, klinkt de Conclusion uit de opera ‘Satyagraha’ als
een soort zusterwerk van Mad Rush. Satyagraha betekent zoiets als ‘de kracht van
waarheid’ en is min of meer gebaseerd op het gedachtengoed en het leven van
Mahatma Gandhi. Deze opera uit 1979 is de tweede van een drieluik aan opera’s met
Einstein on the Beach en Akhnaten over recente historische figuren die de wereld
veranderd hebben. De versie van het Amstel Quartet combineert de saxofoons met
het orgel en een bijdrage van dj en producer Kypski.
Met het derde strijkkwartet ‘Mishima’ uit 1985 in de bewerking voor saxofoonkwartet is
het portret van de muzikale opwinding in de jonge jaren van Philip Glass rond. Het is
het werk van een inmiddels gevestigde componist die zijn stijl en idioom volledig
gevonden heeft. Mishima begon als een filmscore bij de gelijknamige film van Paul
Schrader over het leven van de Japanse auteur ‘Mishima’. De vrij experimentele film
vertelt het levensverhaal van de auteur in drie delen: zijn kindertijd, zijn volwassen
jaren en de laatste dag van zijn leven. Het deel van zijn kindertijd werd gefilmd in
zwartwit en Glass schreef voor dat gedeelte een zesdelig strijkkwartet dat hij later
bewerkte tot een zelfstandig concertwerk. Het Amstel Quartet bewerkte het
strijkkwartet in 2002 voor saxofoonkwartet.
Ook in ‘Mishima’ is het zomaar mogelijk dat Kypski inbreekt met extra toevoegingen in
de vorm van versterkte baslijnen en passende soundscapes. Die bijdrage van Kypski,
bekend van de band C’mon & Kypski is zo gek niet, want de invloed van Glass op
componisten die vandaag de dag in velerlei genres actief zijn is groot. Glass was zelf
niet huiverig voor het populairdere genre en liet zich niet alleen inspireren door het
werk van David Bowie, maar schreef met ‘Songs from Liquid Days’ en ‘Hydrogen
Jukebox’ ook een aantal eigenzinnige ‘popsongs’. Vandaar dat Kypski niet alleen her
en der ‘inbreekt’ bij de werken van Glass maar ook met twee eigen werken een
contrapunt biedt voor de ritmische stuwing die de composities van Glass eigen is. ‘Een
mooie dag’ is een soundscape die door Kypski solo ter plekke wordt opgebouwd. En
‘Turntable Breathing’ is een geïmproviseerd klankonderzoek in samenwerking met het
Amstel Quartet dat ‘al jammend ontstaan is’, aldus tenorsaxofonist Bas Apswoude, en
dat de sfeer van opwinding en creatie uit de begintijd van Glass vertaalt naar het hier
en nu.
Met ‘I dreamed in the cities at night’ uit 2014 van de Nederlandse componist Anthony
Fiumara heeft de immer voortdurende invloed van de tachtigjarige Glass op de huidige
generatie componisten ook een plek op het programma. Fiumara bewerkte het
strijkkwartet in 2015 voor het Amstel Quartet en het werk is sindsdien een
repertoirestuk. Fiumara behandelt het kwartet in het werk, dat de titel ontleent aan een
gedicht van Remco Campert, haast als een vocaal ensemble. Na het eerste snelle
deel dat in de verte herinnert aan de Steve Reich van ‘Different Trains’ is het tweede
deel ook daadwerkelijk gebaseerd op een koorwerk. Fiumara leende het materiaal van
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zijn eigen ‘Lamento’ gebaseerd op het gelijknamige gedicht van Remco Campert. Ook
in het laatste deel staat een lied centraal: ‘The House That I Built’ dat de componist in
2010 schreef in opdracht van het Festival Oude Muziek Utrecht op een tekst uit
‘Walden’ van Henry Thoreau. Vooral de partij van het positieforgel in dit lied is een
diepe buiging naar Philip Glass die in het laatste deel van ‘I dreamed in the cities at
nigh’t verder uitgewerkt wordt tot een ware hommage.’
Paul Janssen
Met dank aan Anthony Fiumara en Bas Apswoude

Philip Glass Ensemble: Kurt Munkacsi, Michael Riesman, Iris Hiskey, Richard Peck, Dickie Landry, Philip Glass,
repetitie in New York, 70-er jaren

Philip Glass staat tegenwoordig niet meer bekend als ‘saxofoon-componist’, maar in
zijn vroege werk blijkt zijn fascinatie voor het instrument, en neemt de saxofoon - en
dan met name de sopraansaxofoon - een grote plaats in. Zelf zei hij daarover:
‘There's a little bit more than that. You have to remember that at that time – 1959,
1960, 1961, the saxophone was really coming into its own, through the very
considerable talents of people like Sonny Stitt and John Coltrane, and before that, of
course, Charlie Parker. There were so many great players. I heard John Coltrane play
in the 1950's very often. I would hear him at the Village Vanguard in New York or
sometimes in Chicago. When he played that thing you understood what Adolph Sax
was thinking about. He turned it into a new instrument. Within ten years, a whole
generation of young saxophonists picked up the instrument.’
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verslag
Het lukte om een prachtige ‘set’ te maken, een doorlopend programma, alle stukken
vloeiend met elkaar verbonden, een sequentie van composities waarin spanning,
energie, verrassing en trance-momenten elkaar afwisselden. Het visuele element was
nooit opdringerig, altijd goed gedoseerd en sfeerversterkend, reagerend op de flow
van de muziek. De textuur: saxofoonkwartet, soms afgewisseld met drie EWI’s en een
baritonsaxofoon, gecombineerd met uiterst subtiele keyboardgeluiden van Pascal
Meyer en de altijd weer verrassende effecten van Kypski die vaak ontstonden vanuit
fragiele live scratches, leidde tot een uitgebalanceerd klankbeeld met veel detail. De
meester zelf, Philip Glass, complimenteerde het ensemble met dit resultaat en uitte
zijn verrassing over de zuiverheid van het spel, de balans en de uiterst perfecte timing.
De nieuwe stukken van Kypski contrasteerden mooi, en leken als vanzelf een natuurlijk
verband aan te gaan met de bestaande composities.

foto Anna van Kooij

Dit programma kostte niet alleen veel repetitietijd om het samen mooi te spelen, maar
uiteraard werd er ook veel aandacht besteed aan het samenbrengen van de stukken,
het creëren van een flow en het vormgeven van een doorlopende set zonder
onderbrekingen. De koppeling met het visuele ontwerp, de podiumregie en het
ontwikkelen van de balans in de versterking vereiste eveneens een nauwkeurige
uitwerking. Daarom was het belangrijk om bij gelegenheid delen van het programma
te spelen, en try-outs te doen, om één en ander kost-effectief te volbrengen. Zo
werden delen van het programma uitgevoerd tijdens het Internationaal Film Festival
Rotterdam, en een eerste versie van het programma werd gespeeld in Schouwburg
De Meerse in Hoofddorp, in het kader van het Glass Hommage Festival. Er werden
try-outs uitgevoerd in Bethel, Den Haag, en Splendor en buurttheater WAR/De Halve
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Wereld in Amsterdam. Na deze try-outs was het programma goed ontwikkeld, en was
het programma klaar voor de grote zalen. Er volgden uitvoeringen in Stadsgehoorzaal
Leiden, de kleine zaal van het Concertgebouw Amsterdam, Philharmonie Luxembourg
en Tivoli Vredenburg, Centre des Arts Pluriels, Ettelbruck (Luxemburg), De Melkweg,
Amsterdam, en Theater Junushoff in Wageningen. (Op 16 februari 2018 vond nog een
extra concert plaats in De Doelen, Rotterdam) Met name tijdens de uitvoeringen in
TivoliVredenburg, Utrecht, de Breezaal in Stadsgehoorzaal Leiden, het
Concertgebouw, de Melkweg en De War in Amsterdam werd duidelijk dat het gelukt
was om een relatief jong publiek te interesseren.
Op 21 juni was er een bijzondere gelegenheid om het Glass on the Roof-concept toe
te passen op een combinatieprogramma in Ulriksdal, Uppland, Zweden tijdens het
Festival O/Modernt. In samenwerking met het Modernt Chamber Orchestra onder
leiding van violist Hugo Ticciati werd Vivaldi’s Quatro Stagioni uitgevoerd, in een versie
voor strijkers, blazers (Amstel Quartet) en piano. Vervolgens werd Philip Glass’ Violin
Concerto nr. 2 (tevens getiteld: The American Four Seasons) uitgevoerd met
participatie en verbindend werk van Kypski. Verder werden delen van Mishima en een
versie van Satyagraha gespeeld, beide werken in een combinatie van
strijkersensemble, saxofoonkwartet en elektronica. Kypski’s compositie Headcrack
werd eveneens gezamenlijk uitgevoerd. Het Modernt Chamber Orchestra
presenteerde de volgende inleiding:
It would be unthinkable to stage a festival inspired by Vivaldi without including his most
famous work, The Four Seasons. Festival O/Modernt adds its very own twofold gloss
to Vivaldi’s work, pairing it with P’ Violin Concerto No. 2 (2009), characterized by
repeated ‘returns’ and known as the American Four Seasons, and then bringing on DJ
Kypski, six-time Dutch DJ champion and scratching virtuoso, to create a unique Four
Seasons mix live on stage.
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Foto Anna van Kooij
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Foto Anna van Kooij
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foto Pierre Weber

Glass on the Roof trailer:
https://vimeo.com/232692861
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foto Pierre Weber

foto Pierre Weber
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Voller Gefühle
VORSCHAU Am Dienstag gastiert der australische Musiker Nick Cave in Luxemburg
Kai Florian Becker
Trotz privater Tragödie tourt
Nick Cave wieder mit seiner
Band The Bad Seeds und
kehrt in die Escher Rockhal
zurück.
Es ist ein kleines Wunder, nein,
es sind zwei kleine Wunder geschehen: Das erste wäre, dass
Nick Cave nach dem tragischen
Tod seines Sohnes Arthur noch
einmal die Kraft fand, ins Studio
zurückzukehren, um die Arbeiten am neuesten Album „Skeleton Tree“ zu beenden. Das zweite
wäre, dass die Band derzeit wieder auf Welttournee ist.
Zweifelsohne ist für den gebürtigen Australier das Leben seit jenem Tag im Juli 2015, an dem einer seiner Zwillingssöhne unter
LSD-Einfluss in seiner Wahlheimat Brighton von einer Klippe
stürzte, ein anderes. Aber Cave
hat nicht aufgegeben und irgendwie einen Weg zurück ins Studio
und auf die Bühne gefunden.
Beim Hören von „Skeleton
Tree“ stellt man gleich fest: Die
Energie und der Verve des phänomenalen Vorgängers „Push

Info
Konzert am Dienstag, 10.
Oktober, 19.00 Uhr,
Rockhal, Esch/Alzette.
Web:
www.atelier.lu
www.nickcave.com

The Sky Away“, dem bis dato
besten Album der Band, sind Melancholie und Trauer gewichen –
siehe „Distant Sky“ oder das Titelstück.
Es kann allerdings nur darüber
spekuliert werden, ob der Tod
des mit nur 15 Jahren verstorbenen Arthur Cave für die Stimmung eines jeden Songs mitverantwortlich zu machen ist, da die
Lieder zwischen Ende 2014 und
Anfang 2016 aufgenommen wurden – also vor und nach dem Unglück. In „I Need You“ besingt
der Ausnahmekünstler zwar eine
Frau, doch die folgenden Zeilen
könnten gleichermaßen seinem
Sohn gewidmet sein: „Nothing
really matters / When the one
you love is gone / It’s still in me /
Baby I need you / In my heart / I
need you“.
Insgesamt ist die Musik auf
„Skeleton Tree“ gemäßigt und
sanft. Der Synthesizer spielt eine
wesentlich größere Rolle als die
Gitarre. Es handelt sich um ein
komplexes und herausforderndes
Album, auf dem in „Distant Sky“
mit der Dänin Else Torp sogar eine Sopranistin ein Gastspiel hat.
Bei den abschließenden Studiosessions in London entstanden die Aufnahmen für den Dokumentarfilm „One More Time
With Feeling“. Dieser war Caves
ausdrücklicher Wunsch; er hatte
den neuseeländischen Filme macher Andrew Dominik damit
beauftragt.
Dazu sagte Dominik: „Als Nick
mich darauf ansprach sah ich ihn
gerade ziemlich oft, da wir uns
nach dem Tod seines Sohnes um
ihn und seine Familie kümmer-

Nick Cave and the Bad Seeds stellen im Rahmen ihrer Welttournee das aktuelle Album „Skeleton Tree“ vor
ten. Meine unmittelbare Reaktion war: 'Warum willst du das machen?' Nick sagte mir, er wolle
einige Dinge loswerden, aber er
wisse nicht, wem er sie sagen soll-

te. Ein traditionelles Interview sei
einfach nicht machbar, aber er
habe dennoch das Bedürfnis, den
Leuten, die seine Musik lieben,
den Stand der Dinge verständlich

Persönlich erstellt für: CAPe a.s.b.l.
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zu machen. Es erschien mir, als
sei er gefangen.“
Dominik („Chopper“, „Killing
Them Softly“) begleitete die letzte und entscheidende Phase
des schwierigen Entstehungsprozesses. „One More Time With
Feeling“, mittlerweile auf DVD
und Blu-ray erhältlich, zeigt die
Band, wie sie im Studio live
spielt, Interviews mit Cave, seiner
Ehefrau, der Modedesignerin
Susie Bick, und seinem langjährigen Partner Warren Ellis. Sie reflektieren über ihre Arbeit, ihr
Leben, den tödlichen Unfall und
dessen Auswirkungen.
Manche Szenen kommentiert
Cave aus dem Off. Einmal sitzt er
für eine Tonaufnahme am Klavier, aber ihm wollen die Noten
nicht einfallen. Nicht nur in dieser Szene wird der Zuschauer tief
in Caves poetische Gedankenwelt hineingezogen.
Die ergreifendste Szene in dem
Film ist, wenn Bick und Cave ein
Bild zeigen, das sie nach dem Tode Arthurs wiederfanden. Dieser
hatte es im Alter von etwa fünf
Jahren gemalt; es zeigt genau die
Stelle, an der er zehn Jahre später
verunglückte … Nicht nur Bick
und Cave stockt in diesem Moment der Atem.
Cave ist nicht der einzige
Mensch, der ein solches Ereignis
zu verarbeiten hatte oder hat.
Es geht gewiss nicht darum, ihn
hier zu heroisieren – aber darum,
ihm Respekt zu zollen, dass er
sein Leben bzw. seine Karriere
trotzdem fortsetzt. Das gilt für
ihn wie für alle anderen, die ein
ähnliches Schicksal mit ihm teilen.

„Glass on the Roof“
CAPE Quand les sons de saxophone se marient avec scratchs et piano

gnure sur une cymbale, rappelant
l’instrumentation folklorique de
la tradition Vajrayana. Pascal
Meyer au piano électrique,
jouant de ses pieds des pédales
basses, trouve ici un moment touchant de sa prestation.
Le morceau offre au public une
mise en scène très réussi. Le quatuor, en file indienne, quitte la
scène, longe le publique, monte
les escaliers du côté gauche pour
se retrouver derrière le public en
hauteur et interpréter une des
parties du morceau.
„Mad Rush“, oeuvre initialement composée en 1979 pour orgue, puis piano, fut choisie
comme musique lors du premier
discours du Dalaï Lama à New

Samschdeg
7.10.2017
13h00-14h00

Le quatuor de saxophones
basé à Amsterdam est composé de Remco Jak, Bas
Apswoude, Harry Cherrin
et Olivier Sliepen. Ce dernier,
Luxembourgeois au soprano,
est aussi saxophoniste chez
United Instruments of Lucilin. Le groupe a fêté ses vingt
ans en 2017. Comme renfort
il était accompagné au CAPe
par Pascal Meyer, pianiste
entre autre chez Lucilin, et
par DJ Kypski, inventeur du
„Clocktave“.

Lëtz Hack
D‘Hackerémissioun um Radio ARA
mat syn2cat
215730

instrument et apporta un nouveau sens de drame musical.
Chez Amstel les sopranos commencent, instaurent une ambiance méditative pendant plusieurs minutes. Successivement
s’ajoute une quarte au dessus le
piano, puis une quarte en dessous
de la ligne de mélodie de base le
ténor et baryton.
„Mishima“, oeuvre plus récente
et partie de la bande originale
du film „Mishima: A Life in Four
Chapters de Paul Schrader“,
a aussi été interprétée par le
Kronos Quartet.
Kypski lance des samples
d’abord aux airs aléatoires, ensuite plus définis, réguliers. Un
son oriental, comme une égrati-

L’Amstel
Quartet

102,9
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102,9
MHz
/ 105,2 MHz
www.ara.lu
www.ara.lu

Sonndeg
8.10.2017
17h30-19h00
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Lazy Sunday
Indierock, Indiepop, Twee,
Slomo and more
mam Tom a mam Claudia

215864
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Les membres de l’Amstel Quartet ont rendu hommage à Philip
Glass

RADIO

Au programme figurait à côté
de „Music in Similar Motion“
(1969),
„Mishima“
(1985)
et „Mad Rush“ (1979) de Philippe Glass une oeuvre d’Anthony Fiumara, „I Dreamed in
the Cities at Night“ (2014),
réarrangée pour quatuor de saxophones. L’événement fut clôturé
par une solide composition signée Kyspki et Amstel Quartet de
2016, „Turntable Breathing“.
Hendrik Walther était quant à
lui chargé de la conception de la
lumière, qui est chez Amstel
partie intégrante, toujours en service de la musique. Comme surface de projection Walther a
choisi une structure de cinq rectangles verticaux alignés à hauteurs variables, représentant la
skyline de New York, ville d’où le
compositeur minimaliste Philip
Glass opère.
Le premier morceau de 17 minutes, „Music in Similar Motion“, fut une des premières oeuvres réalisées par Glass dans les
années 1960. Le morceau fut
composé pour n’importe quel

York en 1981. L’oeuvre compte
sept parties semblables de forme
ternaire.
S’ensuit „I Dreamed in the
Cities at Night“ du compositeur
néerlandais Fiumara. Le titre est
tiré d’un poème de Remco Campert. Le deuxième mouvement
est fragile, doux, invite l’auditeur
à pleurer des larmes de beauté
avant de le lâcher dans des tonalités plus dynamiques mais non
moins gracieuses.
La dernière oeuvre de cette soirée s’intitule „Turntable Breathing“. Le morceau se nourrit de
l’interaction entre saxophones,
piano et scratchs de Thomas Elbers aka Kyski. Du côté gauche et
droit du public, sur toute la hauteur de la salle, une immense projection de bruit TV. Ainsi la soirée se termine sur des sons électriques et abondants.

RADIO

Christian Clement
Une soirée hommage à
Philip Glass pour son 80e
anniversaire a eu lieu jeudi
soir au Centre des arts pluriels
(CAPe) à Ettelbruck.
Le programme „Glass on
the Roof“ a fait également
revivre l’atmosphère des
concerts que le compositeur
américain donnait dans
des lofts ou des galeries
au début de sa carrière.
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Glass on the Roof : Mishima, Satyagraha en Mad Rush werd tevens gespeeld op het
festival Wonderfeel.

Op de 25 hectaren van het natuurgebied in ‘s-Graveland liggen de zes overdekte
Wonderfeelpodia een miniwandeling van elkaar verspreid. Ze bieden voor elk wat wils:
van Mozart tot Steve Reich, van Vivaldi tot Pärt met lijntjes naar jazz, wereld- en
popmuziek. Bezoekers luisteren ontspannen op bankjes, in zitzakken onder de bomen
of op een kleed in het gras naar musici van wereldklasse, jonge honden en oude rotten.
Er zijn hotdogs en bier, er is bouillabaisse en rosé. Films, verhalen en knutselen voor
kinderen. Wonderfeel werkt nauw samen met Natuurmonumenten.
Lowlands-festivaldirecteur Erik van Eerdenburg koos Glass on the Roof als zijn tweede
favoriete concert op Wonderfeel. Hij laat Glass’ muziek van de film The Hours
regelmatig ‘door zijn huiskamer schallen’, zoals hij dat zelf schrijft, en was daarom zeer
benieuwd naar dit specifieke concert.
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marketing & communicatie voor Glass on the Roof
De 12 uitvoeringen van Glass on the Roof in 2017 (begroot 10) werden bezocht door
3.268 bezoekers. Als we de drie programma’s meerekenen waarin delen uit Glass on
the Roof werden uitgevoerd, tellen wij een totaal van 3.558 bezoekers. Het aantal
betalende bezoekers, voor zover wij de informatie konden verzamelen, bedraagt totaal
2.807. In 2018 was er nog een extra uitvoering in De Doelen, Rotterdam.
Het Parool nam de uitvoering in het Concertgebouw Amsterdam op in haar lezersactie
(zie foto) Anderzijds lukte het niet om vooraankondigingen en recensies in de
Nederlandse landelijke dagbladen te krijgen. Wel waren er diverse artikelen in
regionale media, en de algemene berichtgeving over de tachtigste verjaardag van
Philip Glass zal bijgedragen hebben aan de volle zalen, met name in de Randstad.
workshops
Wij hebben twee intensieve educatie-activiteiten uitgevoerd. In overleg met de
uitnodigende partijen werd de inhoud van de workshops bijgesteld. Het notenmateriaal
van Glass werd toch te moeilijk bevonden. Wij hebben in de workshops wel
voorbeelden gegeven van Glass-composities, maar in de workshops is met materiaal
van andere (minimal) componisten gewerkt. Op de Internationale School in Den Haag
werkten wij aan Terry Riley’s In C, met 35 deelnemers. Op de avond van 7 juni, de
workshopdag, werd dit werk door ons en de workshopdeelnemers uitgevoerd in een
openbaar concert. Op dat concert speelde het kwartet tevens drie werken van Glass.
Het concert werd bezocht door 80 luisteraars.
Op de University of St. Andrews in Schotland, locatie The Byre Theatre, werd op 10
november een intensieve workshopdag georganiseerd, met de muziek van Cage en
Torke als uitgangspunt. 15 enthousiaste personen namen deel aan de workshop.
Die avond speelde het kwartet ook een concert met werken van Maturet, Cage en
Torke. Het concert werd bezocht door 50 luisteraars.
Op 9 november, de avond ervoor, hadden we een programma gespeeld met werken
van Glass, Sweelinck, Mozart en Nyman, mede ter introductie van de workshop. Dat
concert werd bezocht door 128 bezoekers.
Delen uit Glass on the Roof waren te beluisteren op de radio, als onderdeel van het
programma ‘Opium op 4’ vanuit het Oude Luxor Theater in het kader van het
International Film Festival Rotterdam. De live-radio-uitzending werd tevens
bijgewoond door ongeveer 100 bezoekers.
Op 30 april speelden wij driemaal Glass’ Mishima, als onderdeel van een speciaal
programma in het Paleis op de Dam, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van
Koning Willem-Alexander.
Op 12 maart 2018 werd Mishima van Philip Glass nog eens uitgevoerd bij Podium
Witteman, uitgezonden op de NPO2, de Nederlandse televisie.
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Zen

(nieuw ontwikkeld in 2017)

plan
Muziek van Cage, Dufourt, Pärt, Buxtehude, Riley, Franssens, Glass
Lengte: 75 minuten zonder pauze, of 90 minuten met pauze
In een tijdperk waar het alledaagse leven ons overrompelt en we onze gedachten nog
maar zelden laten varen, lijkt de roep om bezinning alleen maar groter geworden. Niet
alleen omdat de momenten waarop men zich ontdoet van de maatschappij op één
hand te tellen zijn, maar ook zodat de mens weer een glimp op kan vangen van de
spirituele waarden in het leven. Al bij de vroege Grieken, Arabieren en Hindoestanen
kon muziek als geen ander deze mystieke staat teweegbrengen. Een staat van trance,
waarin de mens voor eventjes bevrijd kon worden van zijn bewustzijn en directe
omgeving.
Verschillende componisten uit de twintigste eeuw hebben gepoogd om deze
momenten weer terug te brengen in onze maatschappij. Met het Classical Zen
programma neemt het Amstel Quartet het stokje van hen over. Het programma laat
zich leiden door de verstilde muziek van John Cage, de comfortabele lijnen van Arvo
Pärt en de hemelse tonen van Joep Franssens, maar stort zich ook in de
hypnotiserende en hoekige patronen van minimal-grootheden Philip Glass, Terry Riley
en Erkki-Sven Tüur. Speciale vermeldingen zijn er voor de Franse spectralist Hugues
Dufourt die het delicate Les courants polyphoniques d’apres Klee speciaal voor het
kwartet componeerde en de zeventiende-eeuwse componist Dietrich Buxtehude,
wiens lofzang Te Deum Laudamus (arr. Bas Apswoude) te allen tijde de
bovennatuurlijke wereld zal blijven bezingen.

Schloss Bevern in Holzminden, Duitsland
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programma
John Cage (1912-1992) - Four5 (1991) (begint ± 5 min. voor aanvang)
Erkki-Sven Tüür (1959) - Lamentatio (1995)
Arvo Pärt (1935) - Summa (1980) ** (arr. Ties Mellema)
Dietrich Buxtehude (1637-1707) - Te Deum Laudamus, BuxWV 218
(arr. Bas Apswoude)
Philip Glass (1937) - Mishima (1985) ** (arr. Amstel Quartet)
- Award Montage
- Body Building
- Closing
Hugues Dufourt (1959) -Les courants polyphoniques d'après Klee (2018)*
* Gecomponeerd voor het Amstel Quartet
Joep Franssens (1995) - Harmony of the Spheres: IV (2001)
Terry Riley (1935) - Good Medicine (1986/2009) (arr. Bas Apswoude) **
** Met goedkeuring van de componist

De kapel vanSchloss Bevern in Holzminden
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verslag
Het programma Zen werd gespeeld op 22 januari in op Schloss Bevern in Holzminden,
Duitsland. De locale krant Täglicher Anzeiger publiceerde deze recensie:
‘Eine Klangreise durch Zeit und Raum. Amstel Quartet begeistert mit musikalischer
Perfektion und außergewöhnlichem Programm. Das Amstel Quartet schaffte es mit
enormer musikalischer Brillanz, ihre Zuhörer zu fesseln und tatsächlich eine weiten
Bogen über fünf Jahrhunderte zu spannen, ohne dass irgendwann der Begriff
"Kontrast" eine Rolle spielte. Ein wenig fühlten sich die Hörer an diesem Tag an das
Eröffnungskonzert der Elbphilharmonie erinnert, wo ja auch viel Ungewohntes am
Ende als vollkommene Einheit empfunden wurde.
A journey through time and space. Amstel Quartet astonishes with musical perfection
and an extraordinary program. The quartet manages to mesmerize its audience with
sheer musical brilliance and builds bridges between five centuries of music history.
However, the term "contrast" never came to mind: today's public was somehow
reminded of the opening concert of Hamburg's Elbphilharmonie, where the unusual
melted into a perfect unity.
Täglicher Anzeiger, Kreis Holzminden, 25.01.17
Op 10 februari werd het programma uitgevoerd in het Kulturforum in Fuerth, Duitsland,
waar ook het werk Felix namque I van Thomas Tallis aan het programma werd
toegevoegd. Het concert werd opgenomen en uitgezonden door de Bayerische
Rundfunk.
https://soundcloud.com/amstelquartet/thomas-tallis-felix-namque-i
Muziekjournalist Reinhard Kalb schreef de volgende recensie:
‘Saxophon mal vier
Das Amstel Quartett verzückte mit „Classical Zen“ - 10.02.2017 11:29 Uhr
FÜRTH - Klangabenteuer im Kulturforum. Das Amstel Quartett nahm seine Zuhörer
auf eine weite Reise zwischen Zeiten und Räumen mit. Sein Vehikel: das Saxophon
in viererlei Gestalt.
Ohne jede weitere Begleitung präsentierte das Saxophon-Ensemble ein organisches
Miteinander.
Das Saxophon gilt - mehr noch als die Trompete - als das Jazz-Instrument schlechthin.
Kein anderes Blasinstrument weiß seinem Trichter derart differenzierte Klänge,
Zwischentöne, Röchellaute und Phrasierungen zu entlocken wie dieser kunstvoll
geschwungene Messing-Korpus mit hölzernem Mundstück. Ursprünglich fürs SinfonieOrchester gedacht, fällt sein Auftritt im klassischen Konzert höchst sporadisch aus.
Allenfalls in Ravels Bearbeitung der „Bilder einer Ausstellung“ darf das Saxophon „Das
alte Schloss“ beklagen.
Das holländische Amstel Quartett will das Instrument aus diesem Ghetto herausholen
und zeigen, wozu es in Gestalt der Alt-, Sopran-, Tenor und Bariton-Ausführung fähig
ist. Hierzu bedient sich das Ensemble der Werke zeitlich und stilistisch weit
auseinanderliegender Komponisten. Da trifft Barock auf Avantgarde, Renaissance auf
Minimal Music, Poppiges auf Neue Schlichtheit.
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Der gemeinsame Nenner dieses Programms lautet „Classical Zen“. Ein Begriff, der
neugierig macht, der gleichwohl auf irrige Fährten lockt. Zen ist die Kunst der
fernöstlichen Meditation buddhistischer Ausprägung. Sie bringt den Adepten dazu,
seinen Geist völlig zu entleeren, sich von allen Gedanken, Assoziationen, Bildern, die
aus dem Bewusstsein wie dem Unterbewusstsein aufsteigen, freizumachen. Wie aber
kann man Leere erfahren? In dem Moment, da das Ich erkennt, „Da ist nichts mehr“,
artikuliert es bereits wieder einen Gedanken.
Kann man so etwas musikalisch ausdrücken? Der Anfang mit John Cages „Vier hoch
fünf“ klingt tatsächlich frappierend. Die Musiker positionieren sich an den vier Ecken
des großen Kufo-Saals und spielen. Das heißt, zwei Spieler geben abwechselnd sehr
lang gezogene, klare Töne von sich, solange die Lungenkapazität reicht. Diese
statisch-sphärischen Klänge interruptieren immer wieder sekundenkurze Einwürfe der
anderen Spieler, die mal als störend, dann wieder als ergänzend empfunden werden.
Ein Kunstgriff, den bereits Charles Ives mit seiner „Unanswered Question“ etabliert
hat. Dabei beziehen Cage und das Amstel Quartet auch Frage-und-Antwort-Spiele,
Echowirkungen und fließende Übergänge von Instrument zu Instrument mit ein.
Fließender Übergang
Gedanken kann mit nicht auf Knopfdruck abstellen, bis der Fluss zum Stillstand
kommt, strömt er also noch eine Weile dahin. Entsprechend setzt das Quartett die
Stücke nicht per Pause und Neubeginn voneinander ab, sondern lässt die
Kompositionen fließend ineinander übergehen. Auf einmal befinden wir uns mittendrin
in einem Klagelied des estnischen Zeitgenossen Erkki-Sven Tüür, und irgendwann
ändert sich wieder die Klangsprache und wir sind bei Arvo Pärt gelandet.
Da die Saxophonisten unbegleitet spielen, fallen die Takt- und Rhythmusgeber Bass
und Perkussion vollkommen weg. Die Bläser geben also selbst den Takt vor, was
natürlich die Gefahr des Verschleppens mit sich bringt und deshalb ungeheure
Disziplin und ein langes aufeinander Eingespieltsein erfordert.
Gerade weil die Taktgeber fehlen, empfindet das Ohr das vierfache
Saxophonensemble als ein organisch fließendes Miteinander. Beruhigt überlässt sich
der Hörer dem Klangerlebnis, lässt sich vom Fluss der klaren Töne tragen und
entschwebt schier. Dazu tragen nicht unerheblich die endlos wiederholten und leicht
variierten Muster der Minimal Music bei, wie sie Terry Riley in „Salome dances for
Peace“ anwendet.
Die größten Überraschungen aber bieten die Versionen von Dietrich Buxtehudes
Choralfantasie „Te Deum laudamus“ und Thomas Tallis’ Motette „Felix Namque“. Was
da aus dem 16. und 17. Jahrhundert auftaucht, gemahnt - gerade bei Buxtehude zwar unüberhörbar an Orgelmusik, gewinnt, für Blasquartett arrangiert, aber eine
verblüffende Klanggestalt, die weit über das Virtuose hinausreicht. Hier verschmelzen
tatsächlich vier Seelen miteinander im gemeinsamen Musizieren, hier wird aus Vielfalt
Einheit und aus Einheit wieder Vielfalt.
Also doch Zen-Musik? Der „Classical Zen“ war auf jeden Fall ein Klangabenteuer, das
den Zuhörer auf eine weite Reise mitgenommen hat. Wieder im Hier und Heute
angelangt, fragt man sich, wo in der Zwischenzeit Zeit und Raum abgeblieben sind.
Der Bayerische Rundfunk sendet das Konzert am Donnerstag, 16.Februar, um 20.03
Uhr auf BR Klassik.’
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Buxtehude, Pärt en Creston
Een programma met werken van Buxtehude, Pärt en Creston werd samengesteld in
overleg met Tivoli Vredenburg en aldaar uitgevoerd op 23 april. Het werd eveneens
uitgevoerd op 19 februari in Oostvoorne, op 27 mei in Sittard en op 16 juni in Hilversum.
Programma
Dietrich Buxtehude (1637-1707) - Partita 'Auf meinen lieben Gott" BuxWV 179 *
Allemande
Double
Sarabande
Courante
Gigue
- Prelude in g BuxWV 149*
Arvo Pärt (1935)

- Summa**

Paul Creston (1906-1985)

- Suite (1979)
Prelude
Scherzino
Pastorale
Rondo

Dietrich Buxtehude

- Partita “Te Deum Laudamus” BuxWV 218*
Praeludium
Te Deum laudamus
Pleni sunt coeli et terra
Te Martyrium
Tu devicto

* arr. Bas Apswoude
** arr. Ties Mellema
Musicoloog en muziekjournalist Paul Janssen schreef de volgende toelichting:
‘Wat doe een saxofoonkwartet dat even genoeg heeft van het spelen en arrangeren van
het werk van Johann Sebastian Bach en het contact met de kleurrijk meerstemmige
barokmuziek niet kwijt wil. Precies: dat kwartet haalt zijn inspiratie op precies dezelfde plek
waar Johann Sebastian Bach het haalde. Bij Dietrich Buxtehude. Drie van zijn orgelwerken
krijgen een mooie vertaling naar het saxofoonkwartet. De weg van Buxtehude naar Paul
Creston en Arvo Pärt lijkt vervolgens lang en ondoorgrondelijk, maar het tegendeel blijkt
waar. Part liet zich sterk beïnvloeden door de meerstemmige patronen van vooral de
vocale muziek uit de late middeleeuwen en renaissance, wat in feite de basis vormt voor
de latere barokke polyfonie. En Creston bestudeerde graag de vormen en patronen van
veel barokmuziek om deze op zijn eigen wijze te vertalen: barokmuziek in een twintigste
eeuws jasje.
Dietrich Buxtehude, van oorsprong een Deense componist, maakte van de Marienkirche
in Lubeck een van de belangrijkste centra voor de Lutheraanse kerkmuziek en orgelkunst.
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Vanaf 1668 tot zijn dood in 1707 was hij cantor van de kerk en zijn faam strekte zich al
snel uit over heel Duitsland. Johann Sebastian Bach ondernam zijn beroemde reis van
Arnstadt naar Lubeck louter om de kunst bij Buxtehude af te kijken. Hij had er zelfs de
toorn van zijn broodheren voor over om langer te blijven dan toegestaan. Ook Georg
Friedrich Händel was zeer geïnteresseerd in de verrichtingen van Buxtehude. De organist
die het vak van zijn vader leerde, hervormde niet alleen het muzikale leven rond de
Marienkirche met onder andere de introductie van Abendmusiken, avondconcerten die
vooral een sociaal doel hadden, hij wist ook en vooral het orgelrepertoire te verrijken door
zijn bijzondere (improvisatie)techniek en door vormen als de prelude, het koraalvoorspel
en de koraalprelude een veel bredere invulling te geven dan tot dan toe het geval was.
Zo wist Buxtehude in de ‘Prelude in G’ BuxWV 149 een chaconne in te bouwen. Het was
in die tijd zeer ongebruikelijk om een prelude te combineren met een zich herhalend
baspatroon, maar Buxtehude slaagde er in om er een meeslepend verhaal compleet met
fugatische technieken van te maken dat tenorsaxofonist en ‘Bux-the-Dude’adept Bas
Apswoude net als de andere werken van deze componist op het programma bewerkte
voor het Amstel Quartet.
Voor vormen als de koraalprelude en het koraalvoorspel leverde het koraal, het centrum
van de Lutherse samenzang, het basismateriaal in de vorm van de melodielijn. De
componist/organist kon er vervolgens zijn fantasie uitgebreid op loslaten.
Buxtehude was er een meester in en maakte rond verschillende koralen zelfs volledige
suites of partita’s waarin het koraalthema in elk deel een rol speelt. De Partita ‘Auf meinen
lieben Gott’ BuxWV 179 is zelfs een wat vreemde eend in de bijt. Buxtehude, die uitblonk
in het verenigen van Duitse, Italiaanse en Franse invloeden schreef met dit werk een partita
voor alleen de manualen die bestaat uit louter dansvormen als de Allemande, Courante,
Sarabande en Gigue. Hoewel het niet gebruikelijk was, is gebruik in de kerkdienst van
deze ‘koraaldansen’ niet uitgesloten. Waarschijnlijker is dat Buxtehude het werk voor
klavecimbel schreef waarop het ook regelmatig uitgevoerd wordt.
Zijn grote meesterwerk waar het gaat om de koraalpartita is ‘Te Deum laudamus’ BuxWV
218, ook al is ook in deze niet duidelijk wat de liturgische functie was. Buxtehude baseerde
zich op de Latijnse versie van het ‘Te Deum’ die wel bekend maar niet gebruikelijk was in
de Lutheraanse kerken. De melodie is de rode draad in een uitgebreid vijfdelig bouwwerk.
Na de Prelude klinkt de melodie in het Te Deum in lange noten in de baslijn. In het derde
deel domineert het de bovenstemmen, in het vierde deel zit de cantus firmus in de pedalen
en in het laatste deel is de melodie onderwerp van een uitgebreide fuga.
Het werk van Arvo Pärt, de peetvader van de componisten uit de Baltische staten, wordt
op verschillende manieren omschreven. De een noemt het Nieuwe Eenvoud, de ander
Nieuwe Spiritualiteit of Nieuwe Religiositeit. Alle termen zeggen iets over de muziek en de
inspiratiebronnen. Het werk van Pärt is sinds hij in 1976 kwam met het pianowerk
‘Für Alina’ inderdaad ‘eenvoudig’ in die zin dat het voor de luisteraar bijzonder navolgbaar
is door de heldere melodielijnen en een dito harmoniek. Pärt kwam tot zijn
‘vereenvoudiging’ nadat hij zich niet meer thuis voelde in het naoorlogse serialisme. Hij
begon de muziek van de middeleeuwen, renaissance en vroege barok te bestuderen. De
eerste uiting daarvan was zijn Derde Symfonie uit 1971 waarin de historische elementen
een fusie aangingen met zijn modernisme. Vervolgens zweeg Pärt weer enige tijd, om in
1976 met het onthutsend ‘eenvoudige’ ‘Für Alina’ voor piano te komen. Gregoriaans
aandoende melodieën en kale, haast middeleeuwse meerstemmigheid domineren
sindsdien zijn werk dat Pärt zelf samenvatte als Tintinnabuli, wat zoveel betekent als
klokjes. Kort na deze ‘coming out’ begon de componist aan een Credo voor vier vocalisten.
Dit werk arrangeerde hij twaalf jaar later voor strijkorkest en pas toen bleek hoe atypisch
dit werk, dat de titel ‘Summa’ meekreeg, eigenlijk was voor de componist. Waar Pärt
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doorgaans gebruik maakt van donkere, gregoriaans aandoende lijnen, is ‘Summa’ een
soort uitgeklede Vivaldi. De melodielijnen zijn vreugdevol en luchtig en het basisthema dat
gedurende het hele werk in bescheiden variaties blijft klinken heeft een stijgende, een
jubelende tendens. Typisch Pärt is nog wel de hypnotische en mystieke gloed die over het
nauwelijks vijf minuten durende werk hangt. Net als het beroemde ‘Fratres’ bestaat
‘Summa’ in verschillende versies. Voormalig baritonsaxofonist van het Amstel Quartet
Ties Mellema voegde daar deze versie voor saxofoonkwartet aan toe.
De Amerikaanse componist Paul Creston werd geboren als Giuseppe Guttoveggio uit
Siciliaanse immigranten en groeide uit tot de held van vele saxofonisten. Hij was als
componist grotendeels autodidact wat hem niet weerhield om ruim honderdtwintig werken
in vele genres te schrijven. Die werken onderscheiden zich door een enorme
lichtvoetigheid en ritmische drive waarin Amerikaanse invloeden als de jazz en de
volksmuziek samenkomen met mediterrane gebaren. Voeg daarbij zijn interesse voor de
barokke meerstemmigheid – zijn werk wordt wel beschouwd als neobarok – en het
klankpalet is daar. Dat Creston een vijftal werken voor saxofoon zou schrijven heeft alles
te maken met de eerste grote klassieke Amerikaanse saxofonist Cecil Leeson. Creston
begeleidde hem vaak als pianist bij zijn recitals en schreef de ‘Suite op. 6’, de beroemde
‘Sonate op. 19’ en het ‘Saxofoonconcert op. 26’ voor hem. Door zijn samenwerking met
Leeson leerde hij het instrument uitstekend kennen en daar profiteerde hij van toen hij in
1979 zijn laatste werk voor het instrument schreef, de ‘Suite voor saxofoonkwartet’. Hij
componeerde het voor het Swiss Saxophone Quartet dat het werk in datzelfde jaar in
première bracht tijdens het Saxofooncongres in Chicago. Hoewel het niet zijn meest
gespeelde werk is, komt alles wat Creston tot Creston maakt samen in de vier delen van
deze suite. Levendige, jazzy ritmiek, een sensuele Zuid-Europese lyriek en een enorm
stuwend stemmenweefsel. Zelfs de ingetogen ‘Pastorale’, het derde deel, biedt nergens
verstilling en laat de instrumenten rusteloos om elkaar heen cirkelen. Virtuoze speelmuziek
die stilzitten erg moeilijk maakt.’
Paul Janssen
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foto Marco Borggreve

Sax avec Elan deux point zero!
Philippe Elan & Amstel Quartet
plan
Ontroerende Franse chansons en aangrijpende verhalen, samen met chansonnier
Philippe Elan. Elan begon zijn muzikale loopbaan ooit op de saxofoon bij de
plaatselijke fanfare, maar hem werd al snel duidelijk dat zingen zijn passie was - een
permanente haat-liefdeverhouding met de saxofoon was geboren. Het is geen toeval
dat hij graag met het Amstel Quartet wilde samenwerken: zij weten als geen ander wat
zingen is. En de chansons van Brel, Aznavour en Piaf lijken hen op het lijf geschreven.
In 2014 maakte het Amstel Quartet het eerste programma met Philippe Elan. Bob
Zimmerman, Sylvia Maessen, Wijnand van Klaveren, Reyer Zwart en leden van het
kwartet maakten arrangementen van bekende en minder bekende chansons. Het
programma werd gepresenteerd in een bomvol Splendor, en mondde uit in een
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concertserie door Nederlandse concert- en theaterzalen, veel media-aandacht en een
succesvolle cd. In 2016 gaat het kwartet met Philippe Elan op tournee in Canada.
‘Saxy chansons vol levenslust’ NRC Handelsblad
‘Vier componisten maakten gevoelvolle bewerkingen van chansons en Nederlandse
levensliederen zoals Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder van Ramses Shaffy.
Deze woorden schetsen het mozaïek van gevoelens die ontwaken bij beluistering. Dat
zit in Elans stem, én in de emotionele klankbreedte van de saxofoons’ Elsevier
‘Het Amstel Quartet voorziet elk chanson van een fijnzinnig sax-arrangement. Het is al
een genot om alleen daarnaar te luisteren en dan te ervaren hoe soepel en helder Elan
zijn stem daar doorheen vlecht’ En Route
In 2017 maken we een vervolg op dit programma. We duiken wederom in het Franse
chanson-repertoire en kijken naast grootheden als Jacques Brel, Charles Aznavour,
Edith Piaf ook naar minder bekende chansons van Claude Nougaro, Joe Dassin en
anderen.
Philippe Elan is een Franse chansonnier en Edisonwinnaar en staat bekend als
ambassadeur van de Franse muziek in Nederland.
www.philippe-elan.com
De cd Sax avec Elan! kwam in 2014 uit op het eigen label Amstel Records en wordt
gedistribueerd door Harmonia Mundi. In minder dan een jaar werden meer dan 1.000
cd’s verkocht. Door dit succes heeft Harmonia Mundi zich bereid gevonden om ook
alle oude en toekomstige releases van het eigen label Amstel Records te distribueren.

De concerten vonden plaats op 14 januari in Grootschermer, 19 maart in Centre
Culturel de Mensdorf in Luxemburg en op 28 september in het Betty Asfalt Complex in
Amsterdam. Voor de concerten op 23 november in Hengelo, en op 1 en 2 december,
wederom in het Betty Asfalt Complex, kregen Philippe Elan en het kwartet versterking
van de 84-jarige Grand Old Lady Thérèse Steinmetz, die nog prachtig blijkt te kunnen
zingen.
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diverse uitvoeringen Glass
Op 30 april werd in het Paleis op de Dam het werk Mishima van Philip Glass
uitgevoerd, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van koning Willem Alexander.
Op 21 oktober speelde het kwartet, nogmaals Mishima op de stoep van de Concerto
Record Store in Amsterdam, in aanwezigheid van Philip Glass.

Diverse programma’s werden samengesteld in nauwe samenwerking met de
verschillende programmeurs van de zalen. Op 6 mei, 9 september en 5 november, in
het kader van concerten georganiseerd ter gelegenheid van Philip Glass’ tachtigste
verjaardag waren er diverse minimal-georiënteerde programma’s met muziek van
Glass als hoofdmoot, aangevuld met werken van Michael Nyman, Aphex Twin,
Bernstein, Christian Lauba en Depeche Mode.
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Simeon ten Holt - Incantatie IV

een samenwerking tussen het Rondane Kwartet (vier vleugels) en het Amstel Quartet
programmalengte +/- 120 minuten zonder pauze
‘Tijd wordt ruimte waarin het muzikale object gaat zweven’. Misschien vatte Simeon
ten Holt (1923-2012) zelf zijn oeuvre nog wel het beste samen. Er bestaan maar weinig
Nederlanders die niet bekend zijn met Ten Holts composities voor vier vleugels,
waarvan het minimalistische meesterwerk Canto Ostinato met recht een cultureel
fenomeen kan worden genoemd. De ‘open ruimte’ die de componist in de muziek heeft
verwerkt, zowel voor de uitvoerders als uitvoeringsmogelijkheden, laten de concerten
als ware rituelen aanvoelen.
Het later gecomponeerde Incantatie IV (1987-1990) kan in veel opzichten worden
gezien als een verdere uitwerking van Canto. Het werk is eveneens hypnotiserend,
maar ook complexer, rustelozer en eigenwijzer dan zijn lyrische oudere broer.
Incantatie IV laat bovendien, als enige uit Ten Holts reeks voor vier vleugels, de
toevoeging van extra instrumentarium toe. Een bijkomende klankbeleving, die het toch
al intrigerende stuk nog een extra dimensie geeft.
Om deze extra dimensie te bereiken, slaan het Amstel Quartet en het (in Ten Holt
gespecialiseerde) Rondane Kwartet de handen ineen. De kwartetten kunnen worden
beschouwd als elkaars optimale tegenhangers. Niet alleen in speelwijze, maar ook in
de manier waarop de klank en lange dynamische lijnen van de saxofoon het
‘toetsenpalet’ van Simeon Ten Holt naadloos aanvullen.
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Het monumentale Incantatie IV zal in zowel binnen- als buitenland worden uitgevoerd,
maar blijft desondanks een exclusieve gelegenheid voor slechts een beperkt aantal
zalen.
Het Rondane Kwartet heeft in het najaar van 2015 Incantatie IV op CD gezet. Dit werk
is het meest monumentale en complexe werk dat Ten Holt voor vier vleugels heeft
gecomponeerd. Het kwartet houdt zich zo strikt als mogelijk aan de uitvoeringspraktijk
die de meester in gedachten had. Bij Incantatie IV echter is het geoorloofd
instrumentarium toe te voegen. Volgens het Rondane Kwartet passen de kleur en
techniek van het Amstel Quartet het beste bij de compositie en bij de speelwijze van
de pianisten. De kleuren en lange dynamische lijnen van de saxofoon zijn een lyrische
tegenhanger van de toetsinstrumenten. De toevoeging van het saxofoonkwartet zorgt
voor een compleet nieuwe uitvoering, uiteraard geheel in de stijl van de componist.
Ruim vóór onze kennismaking met het Rondane Kwartet waren we al fan van de
muziek van Ten Holt. We hebben al geruime tijd tevergeefs naar een mogelijkheid
gezocht om zijn muziek te spelen. Met deze samenwerking met het Rondane Kwartet
gaat konden wij dit eindelijk realiseren, en blijkt het ook mogelijk om dat een
Op 24 november werd dit programma voor het eerst uitgevoerd in Haarlem. Concerten
in 2018 en 2019 zullen volgen.
Eén van de bezoekers schreef:
‘Hoewel Simeon Ten Holts Incantatie IV in vele aankondigingen al werd gedoopt tot
'een waar monumentaal werk', rinkelde deze beschrijving na afloop van het concert
pas echt door mijn hoofd. Waar het besef van tijd al snel verdronk in de kronkelende
pianopartijen van Rondane Kwartet, gaven de saxofoons van het Amstel Quartet juist
houvast en een kleurrijke, maar subtiele en dynamiek-verhogende toevoeging aan de
muziek. Nergens werd de instrumentatie, welke toch een unieke positie in het
repertoire van Ten Holt bezit, teveel. De uitvoering diende de twee uur
durende Incantatie IV met precisie en elegantie; een monumentaal optreden in de al
even mooie setting van de Doopsgezinde Kerk.’
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Night at the Cinema
filmmuziek in bewerking voor saxofoonkwartet
herneming van een bestaand programma
Ennio Morricone

-Gabriel’s Oboe & Brothers
-Cinema Paradiso

arr. Bart Snauwaert
arr. Steven Verhaert

Leonard Bernstein

-West Side Story

arr. James Boatman

Samuel Barber

-Adagio

Richard Wagner

- delen uit Der Ring des Nibelungen arr. Gijs Kramers
(In opdracht van Amstel Quartet)

Michael Nyman

-The Piano

arr. Johan van der Linden

arr. Remco Jak

Dit is een bestaand programma wat op verzoek werd uitgevoerd d.d. 26 augustus
tijdens het festival Mainzer Musiksommer in Mainz, Duitsland.
Muziekjournalist Fred Balz schreef de volgende recensie:
‘Das Quartett verblüfft das Publikum durch ein Wandelkonzert im Kreuzgang mit
Stationen in den Diagonalen und den gegenüberliegenden Sichtbögen. Die
Veränderung des Klangbilds in fünf Etappen gestaltet sich atemberaubend. Das
Kreisen um ein harmonisches Zentrum erscheint dabei wie der Motor eines zügig Fahrt
aufnehmenden Perpetuum Mobiles. Akkordschichtungen wechseln mit pulsierenden
Tonfolgen, sich wiederholenden Melodiefragmenten und hymnischen Verdichtungen.’
‘The quartet amazed the public with its walking concert through the cloister (…) the
transformation of the soundstage using five different locations throughout the venue
was simply breathtaking!’
Fred Balz, Allgemeine Zeitung, Rhein Main Presse, 30.08.2017
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In 2016 had muziekjournalist Stefan Herkenrath al de volgende recensie over de
Amstel Quartet versie van Wagner’s Ring geschreven:
‘Wagners Ring in 20 Minuten - genial
Westfälische Nachrichten, 24. Juli 2016
Amstel Quartet bei "Summerwinds" in der NRW-Bank
Wer den Versuch unternimmt, die Essenz des Wagnerschen Rings in 20 Minuten
wiederzugeben, ist entweder total verrückt – oder aber schlichtweg genial. Das
Arrangement von Gijs Kramers stellte die Virtuosität und Durchhaltekraft der vier
jungen Musiker Remco Jak (Sopransaxofon), Olivier Sliepen (Altsaxofon), Bas
Apswoude (Tenorsaxofon) und Ties Mellema (Baritonsaxofon) auf eine harte Probe,
die diese brillant bewältigten.‘

foto Marco Borggreve

Saxophone Romantique
herneming van een bestaand programma
Muziek van Franck, Glazunov, Brahms, Creston, Webern & Thomas de Hartmann.
‘Een instrument met een klank die lijkt op een strijkinstrument, maar met méér kracht
en intensiteit’ Zo omschreef Adolphe Sax in 1846 de saxofoon, het instrument dat hij
net had uitgevonden. Het instrument zou in de eeuw daarna uitgroeien tot de meest
veelzijdige en expressieve onder de blazers. In Le Saxophone Romantique neemt het
Amstel Quartet je mee op reis door pastorale landschappen, melancholieke weides en
kolkende rivieren. Verleidelijke Europese romantiek, met een vleugje Americana.
Op 14 oktober werd dit programma uitgevoerd in Kerpen, Nordrhein Westfalen,
Duitsland.
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Op de University of St. Andrews in Schotland, locatie The Byre Theatre, werd op 9
november een programma gespeeld met werken van Glass, Sweelinck, Mozart en
Nyman, gevolgd door een concert op 10 november met werken van Maturet, Cage en
Torke. Op 10 november werd eveneens een workshop gegeven met de muziek van
Cage en Torke als uitgangspunt.
Op 7 juni werd op de Internationale School in Den Haag een workshop gegeven,
waarin de leerlingen vertrouwd gemaakt werden met Terry Riley’s in C. Op de avond
van die dag werden in C en werken van Glass door het kwartet uitgevoerd.
In de nacht van 28 op 29 oktober vond nabij het Olympisch Stadion in Amsterdam het
project Being in Time plaats, van kunstenaar Henk Schut.

wat heeft de organisatie willen bereiken met de activiteiten bij publiek, eigen
directe omgeving, (buurt, stad) binnen de eigen sector of kunstvorm en in de
maatschappij of economie ?
In de komende jaren wil Amstel Quartet zijn vleugels nóg verder uitslaan. Het kwartet
wil meer aspecten van de ontwikkeling en uitvoering van programma's zelf onder
controle houden in plaats van die aan programmeurs en externe producenten over te
laten, ook al zijn dergelijke samenwerkingen effectief. De keuzes die het kwartet zelf
maakt voor samenwerkingen met componisten en makers uit andere disciplines, en
de manier waarop het publiek bij het maakproces en het resultaat betrokken wordt,
zullen meer dan voorheen richtinggevend zijn. Op productioneel vlak is het kwartet
begonnen met de diverse professionaliseringsstappen.
De muzikale ambities van Amstel Quartet hebben altijd op verschillende vlakken
gelegen: oude muziek, nieuwe muziek, minimal music, muziektheater, popmuziek,
jazz. Wij willen onze diverse publieksgroepen overhalen om die verschillende
programma’s te ervaren, met net zo veel plezier als waarmee wij ze maken.
Hedendaagse muziek is niet weg te denken uit de programma's van Amstel Quartet en niet alleen in de programma's rond premières, maar ook in andere concerten; het
kwartet streeft ernaar om nieuwe stukken regelmatig op de lessenaars te zetten (of uit
het hoofd te blijven spelen). Dankzij het kwartet is er in de afgelopen jaren een groot
nieuw repertoire voor saxofoonkwartet bijgekomen. Repertoire dat wordt
geproduceerd door componisten uit de internationale hedendaagse muziekwereld,
maar ook door componisten uit andere hoeken zoals de wereldmuziek en de jazz. Veel
van deze werken zijn nu standaardrepertoire voor saxofoonkwartetten over de hele
wereld.
De voor Amstel Quartet geschreven werken worden altijd gemaakt in nauwe
samenwerking met de musici. Elke partij is op maat gemaakt voor de saxofonisten, en
buit al hun sterke kanten zoveel mogelijk uit. Zo wordt elk stuk een persoonlijk artistiek
document. In de komende jaren zoekt het kwartet naar mogelijkheden om het nieuwe
repertoire verder uit te breiden met composities van aansprekende namen. Als
componisten voor saxofoon schrijven, zien we vaak een stijlbreuk met hun eerdere
werk. Zie bijvoorbeeld Debussy (die elementen van volksmuziek in zijn
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saxofoonstukken stopte), Glazunov (doorgecomponeerde werken), Denisov (jazz).
Het kwartet is nieuwsgierig hoe bewonderde componisten die nog niet of weinig voor
saxofoons hebben geschreven, dit zouden aanpakken. Op de wensenlijst, in
willekeurige volgorde: Alexander Knaifel, Alexander Raskatov, Bronius Kutavičius,
Fazil Say, Franghiz Ali-Zadeh, George Benjamin, Krzysztof Penderecki, Michel van
der Aa, Nico Muhly, Pēteris Vasks en Wolfgang Rihm.
In samenwerkingen met vernieuwende (theater)makers neemt Amstel Quartet de volle
ruimte. Het publiek wordt meegenomen naar een virtuele wereld, of de stad in, naar
New Yorkse lofts of een Zen-attitude. Het kwartet speelt uit het hoofd en creëert zo
geen fysieke belemmeringen om het publiek volledig mee te slepen in bijzondere
ervaringen.
In de 'solo' programma’s laat Amstel Quartet zich van alle kanten zien, met nieuwe
muziek en hoogtepunten uit het saxofoonkwartetrepertoire, en daarnaast natuurlijk
met arrangementen van muziek uit alle eeuwen, van grote symfonische klassieke
werken tot uitstapjes naar andere muzieksoorten. De musici van het kwartet maken
veel arrangementen zelf, of laten die speciaal maken. Na de recente rage rond Glass
en het verjaarsjaar van Pärt is het nu weer tijd voor verdieping, in nieuwe programma's
rond minimal music waarin de virtuositeit van het kwartet ten volle wordt uitgebuit.
Oude muziek van Sweelinck zal op het programma staan, in goed verband met andere
Nederlandse muziek, net als 20e-eeuwse hoogtepunten voor saxofoonkwartet, nieuwe
arrangementen van o.a. Simeon Ten Holt, symfonische 19e eeuwse muziek, en veel
meer.
De meeste programma’s zullen worden gespeeld op kleine en middelgrote podia, tenzij
anders aangegeven bij het betreffende programma.
Door toevoeging van het visuele aspect kan de uitwerking van een muziekuitvoering
groots en indringend zijn. Zo wil Amstel Quartet komen tot een aansprekend en soms
ontregelend resultaat met een grote zeggingskracht.
publieksbereik 2017
In totaal bereikte Amstel Quartet met 39 uitvoeringen 6.484 bezoekers in binnen- en
buitenland. Het publiek wat werd bereikt is een breed nationaal en internationaal
publiek, in leeftijd variërend van 18 tot en met 80 jaar. Dit is het publiek wat het kwartet
graag wil bereiken. Echter, de ambitie reikt uiteraard verder: bij voorkeur vergroot zij
het aandeel bezoekers van onder de 30 jaar.
Amstel Quartet dient jaarlijks 40 concerten uit te voeren in kleine of middelgrote zalen.
In 2017 zijn 39 uitvoeringen gerealiseerd.
6 van de 39 uitvoeringen vonden plaats in zalen met een capaciteit boven de 400, o.a.:
- Concertgebouw Amsterdam, Kleine Zaal - 430 bezoekers (max. capaciteit 435)
- TivoliVredenburg, Herz – 488 bezoekers (max. capaciteit 537)
- De Melkweg, 930 bezoekers (max. capaciteit 930, uitverkocht)
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verdeling binnen- en buitenland, spreiding
29 van de 39 uitvoeringen vonden plaats in Nederland (74%) waarvan 11 in
Amsterdam, 1 in Rotterdam, 2 in Den Haag, 3 in Utrecht, 9 in West-Nederland en 2 in
Oost-Nederland. 10 uitvoeringen werden gespeeld in het buitenland: Duitsland,
Luxemburg, Groot-Brittannië en Zweden.
bestuur & organisatie
Alouisia de Leeuw - voorzitter (sinds 23-05-2012)
Jeffrey van Lakerveld - penningmeester (sinds 01-12-2013)
Barbara Suters - secretaris (per 26-02-2017)
Alouisia de Leeuw is jurist en beleidsadviseur. Jeffrey van Lakerveld is bankier.
Barbara Suters (art director en experience designer) nam in februari de functie
van secretaris over van Maureen Kamphuis.
Het bestuur keurt en controleert het beleid, denkt kritisch mee en adviseert waar nodig,
en keurt de jaarstukken. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun
werkzaamheden.
De Raad van Advies bestaat uit Ari Doeser, Gijs van der Grinten, Michael van Elshout
en Johan Luijmes, en functioneert als klankbord voor artistieke keuzes.
Het Comité van Aanbeveling bestaat uit toonaangevende musici (Eugene Drucker,
primarius Emerson Quartet) componisten (Michael Torke), Remy Franck
(internationaal muziekrecensent), Otto Tausk (dirigent) en diplomaat Pierre-Louis
Lorenz (Permanent Representative of Luxembourg to the United Nations Office at
Geneva).
Het Amstel Quartet heeft zich sinds lange tijd georganiseerd in een stichting en een
maatschap. De maatschap is opgericht om de verdeling van honoraria en de afdracht
van BTW overzichtelijk te regelen, en om diverse risico's af te dekken. De stichting is
de rechtspersoon via welke de projecten worden geproduceerd en subsidies worden
aangevraagd en afgerekend. Vanaf het boekjaar 2017 worden alle uitvoeringen en
projecten uitgevoerd door de stichting. Dit verschaft helderheid voor subsidiënten en
private fondsen: alle kosten en baten maken deel uit van één enkele administratie. De
maatschap is blijven bestaan maar fungeert alleen nog als honorarium-verdelende
organisatie voor de leden. Nieuw lid Harry Cherrin werd in de proefperiode en in zijn
eerste jaar als kwartetlid ingehuurd en verloond. Vanaf boekjaar 2018 maakt ook hij
deel uit van de maatschap. De adminstratiekosten voor de maatschap worden
gezamenlijk gedragen door de leden. Om een volledig beeld te geven van de huidige
adminstratie wordt ook de jaarrekening van de maatschap in dit rapport aangeboden,
zoals met het fonds afgesproken in februari 2017.
De vier leden van het kwartet vormen samen de artistieke en dagelijkse leiding.
Doordat het Amstel Quartet al twintig jaar actief is in grotendeels dezelfde bezetting,
en de musici zelf al die jaren gezamenlijk verantwoordelijk zijn geweest voor de
bedrijfsvoering, is de kennis goed verdeeld en heeft de organisatie een uitstekend
‘geheugen.’
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Carola van der Heijden voert per project een op maat gesneden en kost-effectieve
marketingactie uit en coördineert de Facebook campagnes en advertenties. Zij en drie
van de musici actualiseren Facebook. Voor het project Glass on the Roof werd dit
doorlopend/minimaal drie keer per week gedaan.
Voor de grotere projecten zullen externe producenten worden ingehuurd. In de jaren
2018-2020 wordt gewerkt aan de uitbreiding van educatieve activiteiten.
De administratie wordt uitgevoerd door ASK administratie en belastingadvies in
Amsterdam.
zakelijke leiding
Frank van der Weij is per 1 december 2017 aangesteld als zakelijk leider. Zijn taken
worden kost-effectief georganiseerd: het kwartet voert immers zelf de dagelijkse
leiding uit. Frank levert zakelijke en strategische adviezen op het gebied van
programma-ontwikkeling en publiciteit, helpt bij de coördinatie van de acquisitie, en
stelt rapportages en subsidieaanvragen op.
acquisitie
Amstel Quartet wordt in Nederland vertegenwoordigd door Stichting Kamermuziek
Nederland, Leana Furman. (tot september 2018) Verder wordt samengewerkt met
Erika Esslinger Konzertagentur in Stuttgart voor Europa, met name het Duitstalige
gebied. Voor het Verenigd Koninkrijk wordt samengewerkt met Derek Warby Artist
Management in Littlehampton en met MGAM Inc. / Marilyn Gilbert voor Noord Amerika,
en Cadenza Artists / Cindy Hwang voor Azië.
In Nederland wordt verder actief en wekelijks acquisitie uitgevoerd door Amstel
Quartet’s eigen junior-agent Stef Koenis. Momenteel onderzoeken wij hoe wij de
acquisitie in Nederland op een modernere en attractievere wijze kunnen ontwikkelen.
Heel bewust wordt gekozen om meerdere agenten in te zetten, om zo te komen tot
een pro-actieve samenwerking. In het Verenigd Koninkrijk (in samenwerking met
Derek Warby) en in Europa, gericht op hedendaagse muziekfestivals wordt wekelijks
acquisitie uitgevoerd door Amstel Quartet’s eigen Britse junior-agent Phoebe Potter.
Momenteel wordt onderzocht of de acquisitie in de Verenigde Staten kan worden
uitgebreid en verbeterd. De agenten en junior-agenten worden goed geïnformeerd
over de ontwikkelingen in de diverse territoria.
Code Cultural Governance
In 2013 heeft de Stichting Amstel Saxofoon Kwartet een huishoudelijk reglement
vastgesteld waarin de verhouding tussen bestuur en dagelijkse leiding is neergelegd
en de normen met betrekking tot Cultural Governance zijn geoperationaliseerd. De
stichting hanteert sinds jaar en dag de code op alle belangrijke punten: diversiteit in
het bestuur qua geslacht en leeftijd, er wordt een rooster van aftreden toegepast, er is
een huishoudelijk reglement en een administratieve organisatie die de
verantwoordelijkheden in detail vastlegt.
Het bestuur bestaat uit drie leden, twee vrouwen en een man. De leeftijden variëren
van 46 tot 37 jaar.
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Er is een bestuur en directiemodel met een voorzitter, een penningmeester en een
secretaris. Er zijn minstens 2 vergaderingen per jaar. Er vinden ook regelmatig
tussentijdse vergaderingen plaats, telkens wanneer de dagelijkse leiding of het bestuur
zulks nodig acht. Het bestuur werkt onbezoldigd. Bestuur en dagelijkse leiding
analyseren regelmatig de risico’s die zich voordoen en nemen maatregelen om deze
zo klein mogelijk te houden. Er is een duurzame relatie met het administratiekantoor
en de boekhouder.
stakeholders
Het Amstel Quartet heeft nu 2.003 Facebook volgers waarmee intensief contact wordt
gemaakt. De nieuwsbrief wordt ontvangen door 4.326 geregistreerde
geïnteresseerden.
De partners waarmee Amstel Quartet in 2017 samenwerkte en waarmee een
duurzame relatie is of reeds was opgebouwd zijn
organisaties & artiesten:
•
•
•

Philippe Elan - al sinds 2013
Therese Steinmetz (sinds 2017)
Henk Schut (beeldend kunstenaar) kennen we al heel lang (al 2003 mee
samengewerkt voor Gaudeamus) en heeft ook al met ons samengewerkt toen
die nog artiestiek leider was van Dogtroep
• Rondane Kwartet
In verband met Glass on the Roof:
• Pascal Meyer, piano (heeft ook al eerder met het kwartet samengewerkt)
• Kypski: sinds 2017, maar samenwerking wordt hopelijk voortgezet met een
nieuw programma (oa Kraftwerk)
• Hendrik Walther, video: idem
• Barbara Makkinga: regie (ook al eerder mee gewerkt)
programmeurs en zalen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NPO: regelmatig te gast bij Podium Witteman (TV) en Opium (Radio 4)
Festival Musek am Syrdall, Luxemburg: dit jaar met Sax avec Elan!, elke paar
jaar wordt het kwartet teruggevraagd
Tivoli: in 2017 twee concerten plus optreden in de Biergarten van Tivoli
Mei 2017: tweede keer bij festival Barock, Sittard
Juni: samenwerking met International School The Hague (Minimal Music),
nieuwe samenwerking in 2018 (Sax avec Elan)
Juni Stockholm: al de derde samenwerking met Hugo Ticciati
Oktober 2017: tweede keer dat we in CAPE Ettelbruck spelen (2014 Sax avec
Elan, 2017 Glass on the Roof)
September en december 2017: Sax avec Elan in Bettyasfalt, een theater waar
het kwartet regelmatig terugkeert.
Oa. Sax avec Elan daar al meerdere keren gedaan, en voorstellingen met
Dominee Gremdaat / Paul Haenen.
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componisten:
•
•

Anthony Fiumara: nieuwe compositie / arrangementen en artistiek advies
2017: opdracht gegeven aan Hugues Dufourt

arrangeurs:
• Bob Zimmerman, Sylvia Maessen (nieuwe stukken voor Sax avec Elan)
verder werd een samenwerking opgebouwd met:
•

Keuris Kwartet i.v.m. gedeelde compositieopdracht

Werkgeverschap en opdrachtgeverschap van de organisatie ten aanzien van de
uitvoerenden
Amstel Quartet is een typische zzp-organisatie. De vier kwartetleden verdelen de taken
zo goed mogelijk onder elkaar, om daarmee voor ieder eenzelfde honorarium te
rechtvaardigen. Honoraria worden gerelateerd aan de inkomsten per uitvoering, en
door de maatschap per uitvoering aan de stichting gefactureerd. Overige participanten
en musici factureren aan de stichting of worden verloond. Wij streven ernaar hiervoor
marktconforme honoraria te betalen: echter, in de meeste gevallen investeren niet
alleen de kwartetleden maar ook de meeste overige participanten veel meer tijd in de
projecten dan waarvoor wordt betaald.
Code Culturele Diversiteit
In de huidige en geplande programma’s en projecten is culturele diversiteit niet aan de
orde, maar in het verleden heeft het Amstel Quartet met niet-westerse musici
samengewerkt. Er is zeker belangstelling voor culturele diversiteit vanuit een
inhoudelijke interesse. De samenwerkingen die in het verleden op dit gebied tot stand
zijn gekomen, kwamen weliswaar vanuit een artistieke noodzaak maar ook meer
toevallig tot stand en niet vanuit een beleidsmatige visie op het onderwerp culturele
diversiteit. Uiteraard wil het Amstel Quartet waar mogelijk de code toepassen, niet in
het minst om in contact te komen met een bredere groep Nederlanders.
Wet Normering Topinkomens
Controle van de toepassing Wet Normering Topinkomens is uitgevoerd. Voor de wet
WNT is er geen noodzakelijke correctie van toepassing.
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SWOT/risico-analyse van Amstel Quartet voor de komende productieperiode
Kracht
Het kwartet heeft onder andere een groot repertoire van composities die:
• in opdracht van Amstel Quartet zijn geschreven
• door of in opdracht van het kwartet bewerkt zijn voor saxofoonkwartet
• waar het levende componisten betreft, worden de bewerkingen uitgevoerd na
keuring/goekeuring van de componist
Er is een intensief contact met hedendaagse componisten ter ontwikkeling van nieuw
werk.
Het kwartet heeft in de afgelopen 20 jaar een groot netwerk opgebouwd in de
Nederlandse podiumkunsten, maar ook in Duitsland, Zweden Luxemburg, GrootBrittannië, Canada, de Verenigde Staten en Azië.
Het kwartet heeft een goede reputatie bij programmeurs en mede-musici betreffende
repertoirekeuze en spelkwaliteit.
Zwakte
Het fenomeen ‘saxofoonkwartet’ roept niet bij iedereen die mooie klankvoorstelling op
zoals deze door Amstel Quartet wordt gerealiseerd. Er wordt al snel gedacht dat een
saxofoonkwartet een bezetting is die niet te vaak in een seizoensprogrammering moet
voorkomen.
Kansen
Het succes van Glass on the Roof toont aan dat een publicitair bruikbare aanleiding,
zoals hier bijvoorbeeld de ‘verjaardag’ van een componist, een handige tool is om een
vooruitstrevende muziekvoorstelling onder de aandacht van het publiek te brengen en
daarmee een goede zaalbezetting te genereren. Dergelijke gelegenheden willen wij
vaker benutten om onze artistieke droomprojecten ‘in de markt’ te zetten.
Financieel verslag
exploïtatieresultaat, liquiditeit en solvabiliteit
Op 1 januari 2017 was er een algemene reserve van € 3.805. Er werd een
werkbegroting gemaakt voor 2017 welke anticipeerde op een tekort: - € 4.494, daar
waar de oorspronkelijke vierjaarsbegroting voor 2017 een resultaat van € 0 vermeldde.
Het resultaat uit de bedrijfsvoering van het jaar 2017 eindigde met een positief
resultaat van € 37.742. Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt.
Aangezien de positieve berichten van uiteindelijke subsidietoekenning voor zowel
2017 als periode 2018-2020 ons vrij laat bereikten, werd voorafgaand aan en
gedurende het jaar 2017 uiterst voorzichtig en zuinig geopereerd. Het kwartet
verrichtte vele werkzaamheden die niet in 2017 aan de stichting werden belast, als
investering in de financiële gezondheid van de stichting en om te voorkomen dat er
een tekort zou ontstaan.
Het positieve resultaat ad € 37.742 is als volgt verwerkt. Een bedrag van € 500 is
geboekt als ‘bestemmingsfonds FPK/onderprestatie voorstellingen 2017’ aangezien
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het hier een door Fonds Podiumkunsten reeds vooruitbetaald bedrag betreft ten bate
van een uitvoering die in de komende drie jaar zal moeten worden ingehaald teneinde
aan de speelverplichting van het toegekende subsidie te voldoen. Het resterende
bedrag á € 37.242 is geboekt als bestemmingsreserve voor de resterende
kunstenplanperiode 2018-2020.
De algemene reserve per 1 januari 2018 bedraagt, na bestemming van overige
reserves, € 4.629.
Op de balans staat een bedrag van € 23.750 als langlopende schuld. Dit is een
vooruitbetaling van het Fonds Podiumkunsten: het dient te worden gezien als de
vooruitbetaalde laatste termijn van het meerjarige subsidie tot en met 31 december
2020.
De Stichting Amstel Saxofoon Kwartet heeft geen langlopende verplichtingen in de
vorm van vaste dienstverbanden, contracten met leveranciers of verhuurders van
kantoor- of repetitieruimte. Op de middellange termijn (dat is: in 2018) kan de stichting
aan zijn verplichtingen voldoen, mits de producties binnen de werkbegroting worden
uitgevoerd.
Toelichting afwijkingen begroting en resultaat
baten
De publieksinkomsten binnenland ad € 35.116 zijn 6,41% hoger dan begroot. De
publieksinkomsten buitenland ad € 28.502 zijn 55,46% lager dan begroot, aanzienlijk
lager. Er is in 2017 veel tijd besteed aan het project Glass on the Roof, waardoor het
kwartet minder beschikbaar was op gewenste data voor ‘losse’ concerten in het
buitenland. Een voor 2017 geplande tournee van concerten in China werden
uiteindelijk gepland voor 2018.
De bijdragen uit private fondsen zijn 17,64% hoger dan begroot. De bijdragen komen
van Fonds 21 en het Prins Bernard Cultuurfonds, ten bate van project Glass on the
Roof.
De sponsorinkomsten zijn nihil, € 5.000 lager dan begroot. Dit werd echter in de met
het fonds gedeelde, herziene begroting d.d. 15 februari 2017 reeds aangegeven.
Het begrote bedrag structurele subsidie van de gemeente Amsterdam ad € 32.775 is
indertijd niet toegekend en is daarom 100% lager. Zulks was al aangegeven in de met
het fonds gedeelde, herziene begroting d.d. 15 februari 2017.
De overige bijdragen uit publieke middelen ad € 8.350 zijn 100% hoger dan begroot.
De bijdrage komt van het Amsterdams Fonds voor de Kunst, ten bate van het project
Glass on the Roof.
De inkomsten uit CD-verkoop zijn € 4.882 lager dan begroot: dit heeft als oorzaak dat,
tegen verwachting in, een CD-distributiedeal nog niet is afgerond.
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beheerslasten
De beheerslasten, zowel personeel als materieel, zijn aanzienlijk lager dan begroot:
€ 8.395 versus het begrote bedrag van € 31.575 = 73,41% lager. Dit is het resultaat
van de reeds in de onzekere periode in 2016 ingezette financiële voorzichtigheid.
Tevens bereidde de stichting zich voor op het uitvoeren van de begrote speelbeurten
2017 over een periode van 18 maanden, i.p.v. over 12 maanden. Uiteindelijk lukte het
toch om 39 van de 40 begrote speelbeurten uit te voeren in 2017. Zoals hierboven
eerder beschreven is er met name door de kwartetleden veel onbetaald werk verricht,
als investering in de stichting. Dit dient in boekjaar 2018 in balans te worden gebracht.
activiteitenlasten
De activiteitenlasten zijn, als logisch resultaat van de voorzichtige benadering in
afwachting van structurele subsidies, en de door het kwartet geleverde investering in
de vorm van in 2017 niet doorbelaste werkzaamheden, aanzienlijk lager: € 142.374
versus het begrote bedrag ad € 223.200. (63,78% lager)
De stichting houdt er rekening mee dat zowel beheerslasten als activiteitenlasten in de
komende jaren aanzienlijk hoger/conform begroting zullen zijn, gerelateerd aan de
gewenste activiteiten en de daarvoor begrote kosten en honoraria.
EIQ
De stichting heeft in haar begroting 2017-2020 tevens een Eigen Inkomstenquote
voorgesteld. Op basis hiervan heeft het fonds een voorwaarde gesteld voor een Eigen
Inkomstenquote (eigen inkomsten gedeeld door totale baten x 100%). De
subsidiebeschikking stelt als voorwaarde dat er een gemiddeld EIQ wordt behaald van
minimaal 20%.
De jaarrekening van 2017 laat een Eigen Inkomstenquote zien van 44,42%. Er wordt
dus ruimschoots aan de subsidievoorwaarden voldaan.
Toelichting Bijlage 1: projectafrekening Glass on the Roof
Deze projectafrekening rapporteert de specifieke uitgaven en inkomsten. De
projectafrekening wordt gebruikt voor rapportage aan de private fondsen en het
Amsterdams Fonds voor de Kunst.
Toelichting bijlage: jaarrekening Maatschap Amstel Quartet
Zoals overeengekomen wordt ook de jaarrekening van de maatschap als bijlage
toegevoegd. Vanaf het boekjaar 2017 worden alle uitvoeringen en projecten
uitgevoerd door de stichting. Dit verschaft helderheid voor subsidiënten en private
fondsen: alle kosten en baten maken deel uit van één enkele administratie. De
maatschap is blijven bestaan maar fungeert alleen nog als honorarium-verdelende
organisatie voor de leden. De CD voorraad is volledig overgeheveld van maatschap
naar stichting. De begin 2017 gedane uitgaven ten bate van projecten van de stichting
worden verrekend in de jaarcijfers.
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JAARREKENING 2017

Stichting Amstel Saxofoon Kwartet

Administratie ASK Belastingadvies

Aan
bestuur Stichting Amstel Quartet

Amsterdam, 18 april 2018
Betreft: jaarrekening 2017

Geacht bestuur,
Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door ons gevoerde administratie en de verdere door u
verstrekte gegevens, de jaarrekening 2017 van Stichting Amstel Saxofoon Kwartet samengesteld.
Wij vertrouwen erop hiermee aan de opdracht te hebben voldaan. Indien nodig zijn wij graag bereid nadere
toelichting te verstrekken.
Administratiekantoor ASK,

Elsbeth Hulst
directeur

Administratiekantoor ASK B.V.

020 - 6208339

BTW NL 0092.27.301.B.01 KvK 41208803

Herengracht 566 III 1017 CH Amsterdam

info@kantoorask.nl

IBAN NL40 INGB 0001 8501 57 Becon 369214

inhoud

de balans
de exploitatierekening
grondslagen van waardering en resultaatbepaling
de toelichting op de balans
de toelichting op de exploitatierekening

OVERIGE GEGEVENS
model III prestatieverantwoording FPK
model IV speellijst
model V overzicht subsidieabele en gerealiseerde prestaties
bijlage 1: projectafrekening "Glass on the Roof"
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BALANS PER 31 DECEMBER 2017 (na resultaatbestemming)

bedragen in EUR
ACTIVA

Vlottende activa
voorraad
vorderingen
liquide middelen

toelichting

1.
2.
3.

totaal ACTIVA

PASSIVA

31-12-2017

31-12-2016

1.622
64.298
35.455
101.375

0
802
4.327
5.129

101.375

5.129

31-12-2017

31-12-2016

4.629
0
0
4.629

Eigen vermogen
algemene reserve
bestemmingsreserves
bestemmingsfonds FPK

4.
5.
6.

4.629
37.242
500
42.371

Langlopende schulden

7.

23.750

Kortlopende schulden

8.

35.254

500

101.375

5.129

totaal PASSIVA

jaarrekening 2017 Stichting Amstel Saxofoon Kwartet - 2 -

EXPLOITATIEREKENING 2017

bedragen in EUR

toelichting

2017
werkelijk

FPK
begroot

2016*
werkelijk

BATEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
Publieksinkomsten binnenland
Publieksinkomsten buitenland
Publieksinkomsten totaal
Sponsoring
Overige directe inkomsten
Baten coproducties
Overige inkomsten
Overige directe inkomsten
Totaal directe opbrengsten

0
35.116
0
35.116
28.502
63.618
0

3.000
33.000
0
36.000
64.000
100.000
5.000

0
118
118
63.736

0
5.000
5.000
110.000

0

0

0
20.000
20.000

0
17.000
17.000

83.736

127.000

96.425
0
0
8.350
104.775

95.000
32.775
0
0
127.775

TOTALE BATEN

188.511

254.775

INKOMSTENQUOTES
Eigen inkomensquote
Andere inkomensquote

44,42%
49,61%

20,00%

9.
10.

11.

Indirecte opbrengsten
Overige bijdragen uit private middelen
Bijdragen particulieren inclusief vrienden
Bijdragen van private fondsen
Totaal bijdragen uit private middelen

12.

Totaal eigen inkomsten
Publieke subsidies en bijdragen
Meerjarige subsidie FPK
Structurele subsidie gemeente Amsterdam
Structurele subsidie AFK
Overige bijdragen uit publieke middelen
Totaal publieke subsidies en bijdragen

13.

14.

* In 2016 waren er geen activiteiten.
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EXPLOITATIEREKENING 2017

bedragen in EUR

toelichting

2017
werkelijk

FPK
begroot

2016
werkelijk

LASTEN
Beheerslasten
Personeelskosten
Materiële lasten
Totaal beheerslasten
Activiteitenlasten
Personeelskosten
Voorbereiding
Uitvoering
Totaal personeelskosten
Materiële lasten
Voorbereiding
Uitvoering
Marketing
Educatieve activiteiten
Totaal materiële lasten
Lasten coproductie
Totaal activiteitenlasten

15.
16.

3.255
5.140
8.395

14.000
17.575
31.575

17.
18.

31.228
84.873
116.101

68.500
86.000
154.500

19.
20.
21.
22.

2.494
18.547
5.232
0
26.273
0
142.374

14.900
41.300
9.000
3.500
68.700
0
223.200

150.769

254.775

-824

37.742

0

824

0

0

0

37.742

0

824

TOTALE LASTEN
SALDO uit gewone bedrijfsvoering
Rentebaten en rentelasten
RESULTAAT
Resultaatbestemming:
Dotatie bestemmingsreserve voorstellingen 2018-2020
Bestemmingsfonds FPK

-37.242
-500

Mutatie algemene reserve

0

Personele bezetting (beheer + activiteiten)
Fte vast in dienst
Fte tijdelijk in dienst
Fte inhuur**
Totaal fte personele bezetting
Aantal vrijwilligers
Fte vrijwilligers

-824
-824

fte
0,00
0,00
2,40
2,40
0
0,00

824

fte
0,00
0,00
2,40
2,40
0
0,00

fte
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0,00

** Omdat per concert een vergoeding is afgesproken is het fte percentage niet exact vast te stellen maar is in de lijn
met de begroting.
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TOELICHTING ALGEMEEN
Bedrijfsgegevens
Stichting Amstel Saxofoon Kwartet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 3416933.
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaggeving 640. Daarnaast is de
volgende regelgeving van toepassing:
• De jaarrekening is opgesteld volgens de voorschriften van het Fonds voor de Podiumkunsten

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarden, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen
voor het risico van oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van individuele beoordelingen van de
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije
beschikking.
De schulden zijn gewaardeerd tegen nominale waarden.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
De beheerlasten, de activiteitenlasten, de opbrengsten en de bijdragen worden toegerekend aan de periode waarop
deze baten en lasten betrekking hebben. Verplichtingen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Toelichting afwijkingen begroting en resultaat
De toelichting op de verschillen tussen begroting en resultaat is opgenomen in het bestuursverslag.
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TOELICHTING OP DE BALANS (bedragen in EUR)

ACTIVA

1.Voorraden
CD's Amstel Quartet

2.Vorderingen
Debiteuren
Nog te factureren bedragen
Nog te ontvangen Fonds21 "Glass"
Nog te ontvangen Prins Bernhard Cultuurfonds "Glass"
Nog te ontvangen AFK projectsubsidie "Glass"
Overige nog te ontvangen bedragen
Omzetbelasting
Rekening courant Maatschap

3. Liquide middelen
ING *14
ING zakelijke spaarrekening

31-12-2017

31-12-2016

1.621

0

4.959
4.439
10.000
10.000
8.350
99
5.619
20.832
64.298

740
62
802

35.295
160
35.455

4.168
159
4.327

4.629
0
4.629

3.805
824
4.629

0
37.242
37.242

0
0
0

0
500
500

0
0
0

23.750

0

3.337
31.917
35.254

0
500
500

Alle liquide middelen zijn vrij opneembaar.

4. Algemene reserve
Algemene reserve per 1 januari
Resultaat boekjaar

5. Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserve voorstellingen 2018-2020
Stand per 1 januari
Dotatie

6. Bestemmingsfonds FPK
Stand per 1 januari
Dotatie onderprestatie voorstellingen 2017

7. Langlopende schulden
Startvoorschot FPK

8. Kortlopende schulden
Crediteuren
Nog te betalen kosten

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die van invloed zijn op deze jaarrekening / verantwoording.
Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Er zijn geen niet in de balans opgenomen verplichtingen.
Niet in de balans opgenomen rechten:
Subsidie FPK 2018-2020 per jaar
95.000
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (bedragen in EUR)

BATEN

2017
werkelijk

9. Publieksinkomsten binnenland
Recettes
Uitkoop
Partage

10. Publieksinkomsten buitenland

11. Overige inkomsten
CD verkoop

12. Bijdragen van private fondsen
Fonds21 "Glass on the Roof"
Prins Bernhard Cultuurfonds "Glass on the Roof"

13. Meerjarige subsidie FPK
FPK structureel

14. Overige bijdragen uit publieke middelen
AFK projectsubsidie "Glass on the Roof"

FPK
begroot

0
35.116
0
35.116

3.000
33.000
0
36.000

28.502

64.000

118

5.000

10.000
10.000
20.000

17.000

96.425

95.000

8.350

8.350

2016
werkelijk

De in de explotatierekening opgenomen subsidiebedragen zijn conform de toegekende subsidies. De subsides
worden op grond van de ingediende verantwoording door de subsidiegever definitief vastgesteld.
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (bedragen in EUR)

LASTEN

2017
werkelijk

15. Beheerlasten personeelskosten
Honoraria zakelijke leiding

16. Beheerlasten materiële lasten
Porti
Contributies / abonnementen
Administratiekosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

17. Activiteitenlasten personeelskosten voorbereiding
Honoraria voorbereiding
Artistieke leiding/advies
Compositie /arrangementen
Regie
Decor/kostuumontwerp/lichtontwerp
Techniek voorbereidng
PR/Markerting
Productie
Uitvoerend personeel/ musici
Totaal honoraria voorbereiding

18. Activiteitenlasten personeelkosten uitvoering
Honoraria uitvoering
Uitvoerend personeel/musici
Techniek

Totaal activiteitenlasten personeel

3.255

FPK
begroot

2016
werkelijk

14.000

0

594
125
3.845
533
43
5.140

17.575

224
0
500
152
-1.700
-824

938
12.750
2.400
5.830
1.900
6.120
1.200
90
31.228

68.500

0

78.983
5.890
84.873

86.000

0

116.101

154.500

0
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TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING (bedragen in EUR)
2017
werkelijk
19. Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Huur repetitieruimte
Techniek voorbereiding
Decor, kostuums en rekwisieten
Transport en reis- en verblijfskosten
Overige voorbereidingskosten

20. Activiteitenlasten materieel uitvoering
Provisie agent buitenland
Decor, kostuums en rekwisieten
Transport en reis- en verblijfskosten buitenland
Transport en reis- en verblijfskosten binnenland
Techniek
Overige uitvoeringskosten

21. Activiteitenlasten materieel marketing
Affiches en folders/website/advertenties
Videoregistratie/CD opname

2016
werkelijk

1.154
464
602
274
0
2.494

14.900

0

3.722
1.738
5.077
6.775
1.235
0
18.547

41.300

0

5.232
0
5.232

9.000

0

0

3.500

0

26.273

68.700

0

22. Activiteitenlasten materieel educatie

Totaal activiteitenlasten materieel

FPK
begroot
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OVERIGE GEGEVENS
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MODEL III PRESTATIEVERANTWOORDING FPK
huidig
boekjaar

aantal activiteiten
producties
nieuwe eigen productie
reprises productie
nieuwe co-producties
totaal

begroting
FPK

20
0
0
20

3
3
2
8

6.484
0
6.484

9.000

regionale spreiding van voorstellingen
Noord
Oost
Midden
West
Zuid
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Buitenland
totaal

0
2
0
9
1
11
1
2
3
10
39

2
3
3
3
3
8
1
1
1
15
40

waarvan in standplaats
waarvan schoolvoorstellingen

11
1

8
2

regionale spreiding van bezoekers
Noord
Oost
Midden
West
Zuid
Amsterdam
Rotterdam
Den Haag
Utrecht
Buitenland
totaal

0
484
0
1.438
22
1.885
100
180
881
1.494
6.484

5.000

waarvan in standplaats
waarvan schoolvoorstellingen

1.885
80

0
500

bezoekers per categorie producties
nieuwe productie
reprises productie
totaal
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MODEL III PRESTATIEVERANTWOORDING FPK

huidig
boekjaar

begroting
FPK

aanvullende gegevens bezoekers
reguliere voorstellingen
schoolvoorstellingen
totaal

6.404
80
6.484

9.000
500
9.500

waarvan betalend (reguliere voorstellingen)
waarvan niet-betalend (reguliere voorstellingen)
totaal (reguliere voorstellingen)

5.131
1.273
6.404

8.000
1.000
9.000

1
0
0
1

6
2
0
8

6
33
39

40
40

overige gegevens activiteiten
educatieve activiteiten
Inleidingen
Anders/Overige*
totaal
* zie toelichting in verslag

verdeling voorstellingen over circuits
grote zaal (>400 stoelen)
klein (<= 400 stoelen)
totaal
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Model IV Speellijst 2017
Productie
1 Being in Time - Henk Schut (Bach)

Datum uitvoering
Plaats

Podium

29-okt-17 Amsterdam (NH)

op een fluisterboot op de Schinkel

2 Classical Zen

22-jan-17 Duitsland

Schloss Bevern, Holzminden

3 Classical Zen

10-feb-17 Duitsland

Kulturforum Fuerth, Fuerth

4 Glass - Mishima & Music in Similar Motion

5-feb-17 Hoofddorp (NH)

Schouwburg De Meerse

5 Glass on the Roof

12-mrt-17 's-Gravenhage (ZH)

6 Glass on the Roof

14-apr-17 Amsterdam (NH)

Splendor Amsterdam

7 Glass on the Roof

22-apr-17 Leiden (ZH)

Stadspodia Leiden

8 Glass on the Roof

29-apr-17 Amsterdam (NH)

9 Glass on the Roof

3-mei-17 Luxemburg

Bethel (kapel)

Het Concertgebouw
Philharmonie Luxembourg, Kleine Zaal. Luxemburg.

10 Glass on the Roof

6-mei-17 Utrecht (UT)

TivoliVredenburg

11 Glass on the Roof

21-jun-17 Zweden

Ulriskdal Slott teater Conficenden, Ukriksdal/Solna

12 Glass on the Roof
13 Glass on the Roof
14 Glass on the Roof

21-jul-17 's-Graveland (NH)
22-sep-17 Amsterdam (NH)
5-okt-17 Luxemburg

Wonderfeel
War, De Halve Wereld
CAPE (Cente des Arts Pluriels), Ettelbruck

15 Glass on the Roof

22-okt-17 Amsterdam (NH)

Stadsschouwburg Amsterdam

16 Glass on the Roof

11-dec-17 Wageningen (GLD)

Theater Junushoff

17 Incantatie IV - Simeon ten Holt

24-nov-17 Haarlem (NH)

Doopsgezinde kerk

18 Minimal: Glass, Aphex Twin, Nyman

6-mei-17 Utrecht (UT)

TivoliVredenburg Biergarten (Pandora Foyer)

19 MIX: Aphex Twin, Glass, Nyman

5-nov-17 Leiden (ZH)

Kunst over de Vloer Festival

20 MIX: Glass, Bernstein, Matitia, Depeche Mode9-sep-17 Spaarndam (NH)

Kunstcentrum de Kolk (Muziekkoepel)

21 MIX: Glass, Buxtehude

27-jan-17 Rotterdam (ZH)

International Film Festival Rotterdam

22 MIX: Glass, Buxtehude, Creston

19-feb-17 Oostvoorne (ZH)

Cultureel centrum De Man

23 MIX: Glass, Buxtehude, Creston

27-mei-17 Sittard (LI)

St. Michielskerk

24 MIX: Glass, Buxtehude, Creston

16-jun-17 Hilversum (NH)

Kerkgebouw de Morgenster (Seinconcerten)

25 MIX: Glass, Riley

7-jun-17 's-Gravenhage (ZH)

Internationale School Den Haag

26 MIX: Glass, Sweelinck, Mozart, Aphex Twin, Nyman
9-nov-17 Engeland

The Byre Theatre, University of St Andrews (St. Salvator's Chapel)

27 MIX: Maturet, Cage, Torke

The Byre Theatre, University of St Andrews (St. Salvator's Chapel)

10-nov-17 Engeland

28 MIX: PÃ¤rt, Buxtehude, Creston

23-apr-17 Utrecht (UT)

TivoliVredenburg

29 Night at the Cinema

26-aug-17 Duitsland

Kreuzgang St. Stephan, Mainz Festival: Mainzer Musiksommer.

30 Pavane by Ravel

5-mrt-17 Amsterdam (NH)

De Hallen / Podium Witteman

31 Philip Glass - Mishima

30-apr-17 Amsterdam (NH)

Paleis op de Dam

32 Philip Glass - Mishima

21-okt-17 Amsterdam (NH)

Concerto Record Store

33 Sax avec Elan

14-jan-17 Grootschermer (NH)

Podium onder de Toren

34 Sax avec Elan

19-mrt-17 Luxemburg

Centre Culturel de Mensdorf

35 Sax avec Elan

28-sep-17 Amsterdam (NH)

Betty Asfalt Complex

36 Sax avec Elan

23-nov-17 Hengelo (OV)

Rabotheater Hengelo

37 Sax avec Elan

1-dec-17 Amsterdam (NH)

38 Sax avec Elan

2-dec-17 Amsterdam (NH)

Betty Asfalt Complex

39 Saxophone Romantique

14-okt-17 Duitsland

Burg Bergerhausen, Kerpen

40 Terry Riley's In C

7-jun-17 's-Gravenhage (ZH)

Betty Asfalt Complex

Internationale School Den Haag
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MODEL V OVERZICHT SUBSIDIABELE EN GEREALISEERDE PRESTATIES

klein/middel
circuit

begroot
totaal

bedrag gemiddeld subsidie per prestatie
aantal subsidiabel tot en met verslagjaar
aantal gerealiseerd t/m verslagjaar
aantal gerealiseerd t/m verslagjaar (herverdeeld)
eventuele onderprestatie tot en met verslagjaar

500
40
39
0
1

n.v.t.
40
0
0
0

Tegenwaarde eventuele onderprestatie

500

0

jaarrekening 2017 Stichting Saxofoon Kwartet -14 -

BIJLAGE 1: PROJECTAFREKENING "GLASS ON THE ROOF" 2017/2018

bedragen in EUR

toelichting

2017/2018
werkelijk

2017/2018
begroot

0
16.700
0
16.700
6.000
22.700
0

0
23.000
0
23.000
0
23.000
0

0
0
0
22.700

0
0
0
23.000

0

0

0
20.000
20.000

0
20.000
20.000

0

42.700

43.000

-300

0
0
0
8.350
8.350

0
0
0
8.350
8.350

0

51.050

51.350

-300

verschil

BATEN
Directe opbrengsten
Publieksinkomsten binnenland
Recette
Uitkoop
Partage
Publieksinkomsten binnenland
Publieksinkomsten buitenland
Publieksinkomsten totaal
Sponsoring
Overige directe inkomsten
Baten coproducties
Overige inkomsten
Overige directe inkomsten
Totaal directe opbrengsten

9.
10.

11.

Indirecte opbrengsten
Overige bijdragen uit private middelen
Bijdragen particulieren inclusief vrienden
Bijdragen van private fondsen
Totaal bijdragen uit private middelen

12.

Totaal eigen inkomsten
Publieke subsidies en bijdragen
Meerjarige subsidie FPK
Structurele subsidie gemeente Amsterdam
Structurele subsidie AFK
Overige bijdragen uit publieke middelen
Totaal publieke subsidies en bijdragen
TOTALE BATEN

13.

14.
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-6.300
6.000
-300

-300

BIJLAGE 1: PROJECTAFREKENING "GLASS ON THE ROOF" 2017
bedragen in EUR

toelichting

2017/2018
werkelijk

2017/2018
begroot

2.655
1.261
3.916

0
1.500
1.500

2.416

17.
18.

20.435
35.935
56.370

21.150
29.000
50.150

-715
6.935
6.220

19.
20.
21.

1.751
5.156
1.624
0
8.531

1.100
8.280
2.000
0
11.380

651
-3.124
-376
0
-2.849

Totaal activiteitenlasten

64.901

61.530

3.371

TOTALE LASTEN

68.817

63.030

5.787

SALDO uit gewone bedrijfsvoering

-17.767

-11.680

-6.087

RESULTAAT/Eigen bijdrage

-17.767

-11.680

-6.087

verschil

LASTEN
Beheerslasten
Personeelskosten
Materiële lasten
Totaal beheerslasten

15.
16.

Activiteitenlasten
Personeelskosten
Voorbereiding
Uitvoering
Totaal personeelskosten
Materiële lasten
Voorbereiding
Uitvoering
Marketing
Educatieve activiteiten
Totaal materiële lasten
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BIJLAGE 1: PROJECTAFREKENING "GLASS ON THE ROOF" 2017

BATEN

9. Publieksinkomsten binnenland
Recettes
Uitkoop
Partage

10. Publieksinkomsten buitenland

11. Overige inkomsten
CD verkoop

12. Bijdragen van private fondsen
Fonds21 "Glass"
Prins Bernhard Cultuurfonds "Glass"

13. Meerjarige subsidie FPK
FPK structureel

14. Overige bijdragen uit publieke middelen
AFK projectsubsidie "Glass"

2017/2018
werkelijk

2017/2018
begroot

0
16.700
0
16.700

0
23.000
0
23.000

6.000

0

0

0

10.000
10.000
20.000

20.000

0

0

8.350

8.350
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BIJLAGE 1: PROJECTAFREKENING "GLASS ON THE ROOF" 2017/2018

LASTEN

15. Beheerlasten personeelskosten
Honoraria zakelijke leiding
16. Beheerlasten materiële lasten
Kantoorbenodigdheden
Porti
Contributies / abonnementen
Administratiekosten
Bankkosten
Overige algemene kosten

2017/2018
werkelijk

2017/2018
begroot

2.655

0

0
261
0
1.000
0
0
1.261

1.500

938
4.250
2.400
5.829
1.900
3.828
1.200
90

1.000
5.000
1.500
5.000
2.500
4.150
2.000
0

20.435
0
20.435

21.150
0
21.150

29.744
6.191

26.000
3.000

35.935

29.000

56.370

50.150

886
865
1.751

1.100

17. Activiteitenlasten personeelskosten voorbereiding
Honoraria voorbereiding
Artistieke leiding/advies
Compositie /arrangementen
Regie
Decor/kostuum/projectie/toneelbeeld ontwerp
Techniek voorbereiding
PR/Marketing
Productie
Uitvoerend personeel/ musici

Totaal honoraria voorbereiding
Overige personeelskosten

18. Activiteitenlasten personeelkosten uitvoering
Honoraria uitvoering
Uitvoerend personeel/musici
Techniek

Totaal activiteitenlasten personeel

19. Activiteitenlasten materieel voorbereiding
Huur repetitieruimte
Decor, kostuums en rekwisieten
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BIJLAGE 1: PROJECTAFREKENING "GLASS ON THE ROOF" 2017/2018

LASTEN

2017/2018
werkelijk

2017/2018
begroot

1.150
2.698
1.308
5.156

1.680
6.600
8.280

21. Activiteitenlasten materieel marketing
Affiches en folders etc.

1.624

2.000

Totaal activiteitenlasten materieel

8.531

11.380

20. Activiteitenlasten materieel uitvoering
Transport en reis- en verblijfskosten buitenland
Transport en reis- en verblijfskosten binnenland
Techniek

Speellijst "Glass on the Roof" 2017/2018

's-Gravenhage (ZH)
Amsterdam (NH)
Leiden (ZH)
Amsterdam (NH)
Luxemburg
Utrecht (UT)
Zweden
's-Graveland (NH)
Amsterdam (NH)
Luxemburg
Rotterdam

12-mrt-17
14-apr-17
22-apr-17
29-apr-17
3-mei-17
6-mei-17
21-jun-17
21-jul-17
22-sep-17
5-okt-17
16-feb-18

Nederland
Nederland
Nederland
Nederland
Buitenland
Nederland
Buitenland
Nederland
Nederland
Buitenland
Nederland

begroot aantal voorstellingen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 werkelijk
10 begroot
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