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1

Voorwoord

2012: een jubileumjaar vol beloften

Het jubileum jaar 2012 begon met een nieuwjaarsconcert in Natuurpark Lelystad voor donateurs en andere trouwe
supporters van het Apollo Ensemble. Tot zijn grote verrassing kreeg artistiek leider David Rabinovich na afloop de
zilveren speld van het ensemble uitgereikt voor zijn stimulerende en inspirerende inzet en betrokkenheid.
Dit bijzondere jaar werd afgesloten met het theaterconcert “Apollo's Banquet” in het fraaie Agora Theater in Lelystad op
24 november. Een bijzonder concert met muzikale hoogtepunten uit de afgelopen twintig jaar, smakelijk verwoord,
opgedist én ook nog mooi muzikaal vertolkt.
Deze twee concerten illustreren niet alleen de groei van van het ensemble, maar bevatten ook een ambitieuze belofte
voor de toekomst.
Het Apollo Ensemble, opgericht in 1992 Lelystad, en groeide uit tot hét kamermuziekensemble in Flevoland. Het
bestaat uit een vaste kern van musici die in wisselende samenstelling spelen. In totaal worden jaarlijks tussen de
veertig en vijftig concerten gegeven. Met de komst van David Rabinovich als artistiek leider, ruim zes jaar geleden,
werd een herkenbare en langere artistieke lijn uitgezet, die zijn vruchten heeft afgeworpen.
In de loop der jaren zocht het Apollo Ensemble met succes de verbinding van barokmuziek met andere kunstvormen,
zoals poëzie, beeldende kunst, dans en theater.
Apollo's Banquet was daarvan het ‘veel-kunstige’ bewijs.
Het Apollo Ensemble professionaliseerde zich in het ten gehore brengen van het vroeg-klassieke repertoire. Het
verbreedde zich en concerteert inmiddels niet alleen op de nationale maar ook op de internationale podia tot aan het
Kennedy Center in Washington toe. Maar ook het intieme kerkje Schokland, bestempeld als Unesco Werelderfgoed,
blijft als locatie terugkomen.
In de afgelopen twintig jaar is een stevige basis gelegd om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Nu
bestaande subsidierelaties minder vanzelfsprekend worden, is het daarom goed de ontwikkelde kwaliteiten te
versterken en uit te bouwen. Niet alleen de muzikale kwaliteiten, maar ook die op terrein van educatie en de combinatie
met andere kunstdisciplines, kunnen zorgen voor een breder publieksbereik en de noodzakelijke nieuwe
samenwerkingsvormen.
Uitdagingen te over voor bestuur én leden van het ensemble om (ook organisatorisch en publicitair) het Apollo
Ensemble klaar te maken voor zilveren en gouden jubilea!
Namens het bestuur,

Willem van Rappard
voorzitter
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2

Uitgangspunten 2012

Inleiding
2012 was het laatste jaar van het driejarig projectplan Musikalischer Spass. Met deze drie jaar was het mogelijk een
langetermijnplanning te maken, wat zowel de artistieke als organisatorische prestaties aanmerkelijk verhoogde. Helaas
is er met de nieuwe Provinciale Cultuurnota een eind gekomen aan de meerjarensubsidies.
De oorspronkelijke planning
Voor 2012 waren de volgende concerten gepland:
februari/maart: Esther (Joods)
april:
Workshop/concerten
juni:
Presentatieconcert seizoen 2013/2014
augustus:
11-13 festival. 12 t/m 19 zomeracademie
september:
Partyprogramma (wensconcert)Bach e.o.
november:
Partyprogramma
december:
Kerstconcerten
Gerealiseerd is:
1 Joodse Barokmuziek
Deze serie met Joodse barokmuziek stond oorspronkelijk in het Holland Festival gepland. Er is vraag naar dit
programma, ook vanuit het buitenland (in mei 2013 staat het in de USA geprogrammeerd en in januari 2014 is er een
tournee naar Australië vastgelegd)
De concerten vonden plaats van 9 t/m 12 februari. Dit programma spreekt veel publiek aan en had een lovende
recensie in de Leeuwarder Courant.
2 Workshop/concerten: De Lelystadse Vivaldidagen
Nadat in 2011 de zeer succesvolle Lelystadse Telemanndagen zijn georganiseerd, kwamen er vragen naar een
vervolg. Dat werden Lelystadse Vivaldidagen die van 5 -7 oktober hebben de plaatsgevonden. De opzet was
vergelijkbaar met de Lelystadse Telemanndagen: een concours voor amateurs, workshops, masterclasses, een concert
en een finale.
Nieuw was het idee om meer samenwerking te zoeken met de KUBA (Kubus, Agora, Bibliotheek). Zeker vanuit het
Agoratheater is er een hele leuke samenwerking op gang gekomen, met de andere twee organisaties is het nog
zoeken. Feit is wel dat er nu voor 2013 Mozartdagen worden gehouden, waarbij ook de Kubus en de Bibliotheek
aangegeven hebben een actievere rol te willen spelen.
Het aantal deelnemers in 2012 is t.o.v. 2011 gegroeid, het concert in de Agora was uitverkocht.

3 Mei: Voorbereiding Operaproduktie
In april/mei is er voor een operavoorstelling gerepeteerd en heeft er een try-outvoorstelling plaatsgevonden. Uiteindelijk
is het een productie geworden van a) Pyrame et Thisbé van Montéclair en b) de Boerencantate van Bach in een
speciaal voor deze productie gemaakte vertaling van Jan Rot. Na de try-outvoorstellingen zijn er voorstellingen geweest
in het festival Travelling in Baroque en in de Week van de Smaak. Vooral de Boerencantate heeft veel mogelijkheden.
Het idee om dit programma in het voorjaar van 2014 te hernemen, moet, gezien de nieuwe cultuurnota waarin de
meerjarensubsidie is geschrapt, helaas vervallen.
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4 Presentatieconcert
Het idee van een apart presentatieconcert voor concertorganisaties is vorig jaar al losgelaten. Ook dit jaar zijn alleen
organisaties die gericht zijn op bepaalde concerten uitgenodigd. Zowel voor hen als voor het Apollo Ensemble is dit
veel praktischer. Er is een beperkt aantal concertorganisaties naar de concerten gekomen en dit heeft geresulteerd in
nieuwe concerten. In 2013 zal Radio 4 een tweetal concerten opnemen en uitzenden.
5 Partyconcerten/ Kerstconcerten
Inspelend op het veranderde financiële culturele klimaat is ervoor gekozen om het onderdeel “wensconcerten” van het
partyprogramma vorm te geven als twintig kleine concerten die grotendeel kostendekkend zijn, m.u.v. de PR en de
organisatiekosten. Deze concerten bestaan uit programma’s die de kernleden graag eens willen spelen. Ze werden ook
buiten de reguliere podia op bijzondere lokaties gebracht i.s.m. de Vrienden van Apollo. De kerstconcerten werden in
deze wensconcerten ondergebracht. Dit was een reuze succes en zo is met weinig extra middelen het publieksbereik
enorm vergroot. De concerten waren zeer gevarieerd: van triospel tot een programma in samenwerking met The Spirit
of Gambo.

6 Apollo’s Banquet
Voor het najaar stond Apollo’s Banquet geprogrammeerd waar een gala-achtig overzichtsprogramma van de afgelopen
twintig jaar werd gepresenteerd. Dit was een gedeeltelijk geënsceneerd programma, waarin een acteur gerechten klaar
maakte voor het banket en daarmee de te spelen stukken culinair introduceerde (regie Marleen Prins). Dit programma
werd door veel mensen zeer gewaardeerd, vooral door degenen die niet vaak naar klassieke concerten gaan. De echte
concertliefhebbers zouden graag “gewone” concerten zien, waar ze naar mooie muziek kunnen luisteren zonder te veel
afleiding en poespas er omheen.
Prestatie overzicht 2012
Het oorspronkelijk werkplan telde dertig podiumactiviteiten, maar dat zijn er uiteindelijk zesenveertig! geworden.
Het geplande publieksbereik was totaal 13150, waarvan 3450 in Flevoland. Gerealiseerd werd een publieksbereik van
maar liefst 16235 in Nederland.
Verder heeft het ensemble drie buitenlandse concerten gegeven.
Samenvattend mag geconcludeerd worden dat het Apollo Ensemble in 2012 zeer succesvol was; bovendien is
gebleken dat het publieksbereik fors groeit als het ensemble zeer verschillende en onderscheidende programma’s kan
neerzetten. Ideaal is zo’n drie grote(re) programma’s per jaar, in een serie van vier tot zes concerten en daarnaast een
twintigtal kleinere concerten, vaak op ongebruikelijke locaties.
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3
3.1

Overzicht activiteiten
Concerten

In dit hoofdstuk staat een chronologisch overzicht van de uitgevoerde programma’s met enkele bijzonderheden.
januari: Drie concerten, het Nieuwjaarsconcert in Lelystad. In Dokkum het concert ‘Veel plezier met Haydn en Mozart’
en in Schokland werd een programa met cskan en gitaar ten gehore gebracht.
februari: Vier concerten ‘Grenzeloze zang’
Joodse Barokmuziek uit Amsterdan en Italië met medewerking
e
van de sopraan Siri Karoline Thornhill. Een programma met 16 ,
e
e
17 en 18 eeuwse Joodse muziek, waarvan een drietal nietcomplete werken voor het Apollo Ensemble werden
gereconstrueerd door Ton Koopman.
Verder een tweetal concerten voor fagot en strijkers in
Wilhelminooord en Workum.

maart:

Een concert met hobo, fagot en piano in Oud Avereest.

april:

Het programma ‘Virtuoze reis van Italie naar Duitsland’ werd drie keer uitgevoerd.
In Leiden en Heerenveen en vervolgens in
Canada (Victoria) werden composities uit Italië
e
ten gehore gebracht uit de 17 eeuw, toen het
vioolspel tot bloei kwam en waar de dulciaan is
ontwikkeld.

.

Het programma bracht verder composities uit
het Duitse Rijk, die op hun beurt door de
Italiaanse ontwikkelingen werden beïnvloed.
Ook werd in deze maand een benefietconcert
verzorgd van/voor de Bas van Hengelstichting
mei:

Drie concerten: De ‘Boerencantate’ werd uitgevoerd in de Agora
te Lelystad en in Deventer werd deelgenomen aan het Reincken
Oude Muziekfestival met een Händelprogramma. Verder werd in de Waterlely in Lelystad een privéconcert
gegeven.

juni:

De tweede buitenlandse reis in 2012 ging naar Griekenland. Op 23 en 24 juni werden optredens verzorgd
tijdens het Montofolifestival in Karisthos.

juli en augustus:
Diverse concerten. In Noordwijk werd een programma voor trio hobo, fagot en piano tweemaal gebracht.
Verder werd gespeeld op het Uitgast festival in Lelystad, de Hoeksteen in Emmeloord, de Open Hof in Soest
en in de Warmonderhof in Dronten.
Natuurlijk werden ook concerten gegeven in het kader van het inmiddels befaamde Zomerfestival Travelling in
Baroque. In het Agoratheater van Lelystad was het openingsconcert met de Parijzer Symfonieën. Pyramus en
Thisbé stonden op het programma in theater De Meerpaal in Dronten en in de Hoeksteen in Emmeloord werd
Les Nations van Couperin uitgevoerd.
september:
Een bijzondere productie stond op de agenda, nl. de ‘Boerencantate’ van J.S. Bach. In een culinaire mini-
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opera boden het Apollo Ensemble en chefkok Gerhard Flantua een proeverij annex muzikale voorstelling,
waarin de sopraan Anabela Marcos en de bas Willem de Vries soleerden met kluchtige woorden uit de
hertaling van Jan Rot op heerlijke noten van Bach.

oktober: Een eenmalig, uitverkocht Vivaldiconcert in Lelystad met als solisten
Annelies Schraa, blokfluit; Thomas Oltheten, fagot en de beroemde
Nederlandse traversospecialist Wilbert Hazelzet.
Het concert was een eerbetoon aan Vivaldi, met levendige, swingende
muziek, virtuoze concertjes voor fluit, fagot en viool. De virtuoze solisten
van het Apollo Ensemble brachten door krachtig samenspel, deze
concerten met verve. Naast Vivaldi was het programma een terugblik op
2011 toen G.PH. Telemann werd geëerd.

Verder drie concerten ‘Heavenly Noise’in Leiden, Den Haag
en Zwolle waar Engelse muziek werd gebracht die vanwege
de buitengewone bezetting nauwelijks meer gehoord wordt.
In dit programma hebben het Apollo Ensemble en The Spirit
of GAMBO de hypnotiserende schoonheid van de Engelse
de
17 -eeuwse instrumentale muziek weer laten herleven in
een programma vol klinkende namen als William Byrd,
Orlando Gibbons en William Lawes. Zij deden dit op twee
violen, vier violen da gamba en orgel continuo.
The spirit of GAMBO

november:
In de jubileummaand stond Apollo’s Banquet op het programma. Het 20-jarig
jubileum van het Ensemble werd gevierd met vijf concerten (Almere,
Leeuwarden, Amsterdam, Bant en Lelystad). De mooiste stukken van Bach tot
Mozart, van clavecimble solo tot symfonieorkest werden opgediend door de
luchtige Michelin kok ‘Dion van Os’.
Een bijzonder programma waarmee zowel de hoge kwaliteit, de professionaliteit
als de vele mogelijkheden van het Apollo Ensemble werden
geëtaleerd.

december:
De officiële opening van de Hanzespoorlijn werd opgeluisterd met
een concert in Dronten. Het programma ‘An English Christmas’
bracht Kerst- en wintermuziek van Engelse componisten uit de
e
17 eeuw. Opnieuw werd samengewerkt met The spirit of GAMBO
en samen met sopraan Goedele Heidbuchel werden uiterst sfeervolle concerten gebracht in Leiden, Den Haag en Zwolle.
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3.2

De Zomeracademie
e

In 2012 werd alweer de 11 Zomeracademie georganiseerd. De Apollo Zomeracademie is een niet weg te denken
kamermuziekcursus. Het is een zeer intensieve cursus kamermuziek voor maximaal vijftig gevorderde amateurs en
beginnende vakstudenten. Er is geen leeftijdsgrens; wel moeten de deelnemers tevoren auditie doen.
Doel is samenspel te bevorderen en een kwaliteitsimpuls te geven. Het blijkt ook dat na de cursus de deelnemers
enthousiaster zijn geworden, harder gaan studeren en, als ze na een jaar terugkomen, vooruit zijn gegaan.Docenten
zijn leden van het Apollo Ensemble die op deze wijze hun ervaring als kamermuziekspeler kunnen doorgeven.
De cursus staat zowel bij docenten van conservatoria als muziekscholen zeer goed bekend en stimuleert het
muziekleven in Flevoland enorm. Het streven meer Flevolanders bij de zomeracademie te betrekken is dit jaar
ruimschoots gehaald.
Een week lang werd op de Warmonderhof in Dronten intensief gemusiceerd, gestudeerd en inspiratie opgedaan. De
start van de Zomeracademie werd vooraf gegaan door het festival ‘Travelling in Baroque’ (zie ook het concertoverzicht)
en ter afsluiting van de week zijn hoogwaardige concerten gegeven door de cursisten.

3.3

De Lelystadse Vivaldidagen

Van 5-7 oktober vonden de Lelystadse Vivaldidagen plaats, een driedaags festival rond de componist Vivaldi en
toegespitst op aktiviteiten voor amateur musici. Onderdelen van de Vivaldidagen waren o.a. een groot blokfluitorkest,
een strijkersensemble, een masterclass en een concours. De vijftien deelnemende
ensembles kwamen vanuit het hele land tot aan België toe. De jury, onder voorzitterschap
van Wilbert Hazelzet, was zeer aangenaam verrast door het hoge niveau van de deelnemers,
de originele repertoirekeuze en ook de verscheidenheid van de ensembles, die allemaal een
compositie van Vivaldi ten gehore brachten.
Het concours kent twee categorieën: deelnemers tot twintig en twintig jaar en ouder.
Met meer dan honderd actieve deelnemers en een uitverkochte Agora voor het concert van
het Apollo Ensemble zijn deze Vivaldidagen zeer succesvol
verlopen.
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3.4

Concertspreiding

Naast de concerten in Nederland waren er in 2012 optredens in Canada en Griekenland. In juni werd het
programma ‘Een Virtuoze Reis’ in Victoria (Canada) gebracht en op 23 en 24 juni waren en optredens tijdens
het Montofolifestival in Karisthos (Griekenland). Zie ook hoofdstuk 3.
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4

Financiën

4.1 Balans en Staat van Baten en Lasten
Balans per
BALANS

31-12-2012

31-12-2011

DEBET
Materiële vaste activa
€

201,00

€

201,00

€

235,00

Voorraden
€

-

Overige vorderingen
€

1.877,00

€

€

47.527,85

€

48.110,82

€

49.605,85

€

48.546,82

€

15.497,64

€

2.166,94

€

453,78

€

453,78

€

33.654,43

€

45.926,10

€

49.605,85

€

48.546,82

-

Liquide middelen

CREDIT
Vermogen

Leningen o/g

Schulden kort
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RESULTATEN

Resultatenrekening
2012

2011

OPBRENGSTEN
Inkomsten
€

161.923,79

€

€

-97.646,82

€ -135.119,27

€

-38.449,58

€

-20.975,59

€

-12.496,69

€

-13.564,82

Totaal kosten

€

-148.593,09

Resultaat boekjaar voor vennootschapsbelasting

€

13.330,70

€

2.214,56

Vennootschapsbelasting
Netto resultaat

€
€

13.330,70

€
€

-88,00
2.126,56

171.874,24

KOSTEN
Direkte kosten
Lonen en salarissen
Totaal personeelskosten
Overige kosten
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5

Organisatie

Het Apollo Ensemble werkt met een bestuursmodel. In het kader van de Code Cultural Governance oriënteert het
bestuur zich in 2013 op het bestuur-directie model.
De vaste kernbezetting van het Ensemble bestaat uit drie musici, die tevens organisatorische taken hebben, t.w.
David Rabinovich, artistieke leiding
Thomas Oltheten, zakelijke leiding
Marion Boshuizen, secretariële en organisatorische ondersteuning leiding
Het Bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende vijf leden:
Mr W.L.F.C. ridder van Rappard, voorzitter
J.W. Venema, secretaris
M. Cevikcan penningmeester
Drs A.J. Leeuwe-Tak lid
Drs C.J. Noordegraaf -lid

Ook in 2012 heeft het Apollo Ensemble dankbaar gebruik van de inzet van verschillende vrijwilligers. Dankzij mensen
die bereid zijn hand- en spandiensten te verlenen bij de voorbereiding van uitvoeringen en tijdens de concerten zelf,
kan het ensemble zich richten op zijn belangrijkste taak: het maken van prachtige muziek!
Wij zijn alle vrijwilligers erg dankbaar. Een speciaal woord van dank gaat uit naar zowel onze administrateur, Cees
Boshuizen die met veel inzet en op uiterst secure wijze de administratieve zaken regelt, als de webmaster, Klaas
Lamminga. Door zijn snelle en adequate wijze van werken is de website altijd volledig up-to-date.

6

Fundraising

Ook in 2012 wist het Apollo Ensemble zich gesteund door toegekende subsidies en bijdragen van diverse fondsen:
Provincie Flevoland
Gemeente Lelystad
Gravin van Bylandt Stichting
Kersjes Fonds
VSB fonds
Fonds voor de Cultuurparticipatie
Ben Remkes Fonds
Maatschappij tot nut der Israëlieten in Nederland
CAF
Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland
Fonds voor de Geld- en effectenhandel
Triodos Foundation
Verder mocht het Apollo Ensemble zich al kort na de oprichting verheugen in een aantal enthousiaste mensen die
hebben toegezegd jaarlijkse een financiële bijdrage te leveren om het werk van het Ensemble te ondersteunen. Sinds
1993 neemt hun aantal jaarlijks licht toe en op dit moment zijn er 107 trouwe ‘Vrienden van Apollo’. Zij worden
regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe concerten en wetenswaardigheden via een nieuwsbrief.

7

Publiciteit

Er is ook in 2012 in de pers regelmatig aandacht besteed aan concerten van het Apollo Ensemble.
Al in januari berichtte de Noordoostpolder hoe zorgvuldig en subtiel romantisch repertoire ten gehore werd gebracht in
de fraaie, intieme setting van de museumkerk op Schokland.
Een zeer lovende recensie (‘Apollo sprankelt in Joodse Barokmuziek’) verscheen in februari in de Leeuwardercourant.
In het dagblad de Stenor verscheen 1 oktober een beschrijving van de verrassende Boerencantate die zo passend
werd gebracht in een boerenschuur, ‘heerlijk om naar te luisteren’ en ‘ondanks de beperkte ruimte ook om naar te
kijken’.
Jan Toor verwoordde het prachtige concert ‘Grand Cafe Classique’ met fagot en strijkers samenvattend aldus: ‘Het
Apollo Ensemble bewijst dat de kamerziek de meest intensieve manier van samenspel en interactie is.’
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8

Toekomstvisie

Het Apollo Ensemble organiseert twee á drie keer per jaar een sessie met de vaste kern van het ensemble om nieuwe
plannen te ontwikkelen. Op die manier worden de musici uitgedaagd niet alleen te komen spelen, maar ook hun andere
talenten in te zetten. De missie en visie van het ensemble zijn van de hele groep. Alle leden van het ensemble nemen
deel aan het herformuleren van de ambities en doelstellingen in antwoord op de veranderingen in het culturele
landschap. Vanuit de basisuitgangspunten stelt het ensemble zich flexibel op om de continuïteit van het ensemble te
waarborgen. De artistieke visie van het Apollo Ensemble is leidend; daarvanuit wordt permanent ingespeeld op de
veranderende wensen van het publiek, de ontwikkelingen in de samenleving én de nieuwe inzichten bij de
ensembleleden zelf.
Apollo heeft zich altijd geprofileerd als een internationaal ensemble uit Flevoland. Het ensemble is geworteld in de regio
en bedient van daaruit de landelijke en internationale podia. De toekomst vraagt om een sterker landelijk en
internationaal profiel. De provincie Flevoland staat als zelfstandige entiteit onder druk. Voor een stevige financiële basis
is het van belang ook buiten de regio op instituties en personen te kunnen bouwen, die het ensemble steunen.
Het Apollo Ensemble heeft een vaste kern van donateurs voornamelijk afkomstig uit de regio. Als het ensemble buiten
de regio speelt, is het afhankelijk van de publicitaire capaciteiten van de opdrachtgever. Doelstelling is om ook zelf
buiten de regio de naamsbekendheid te vergroten, zodat het Apollo Ensemble daarin niet afhankelijk is van degene
door wie het ensemble wordt ingehuurd.
Internationale concerten zijn belangrijk voor de reputatie van het ensemble. Het niveau van de groep gaat omhoog door
de contacten met andere musici. Om die reden streeft het ensemble naar twee buitenlandse concerten per jaar.
In aanpak en programmering richt het ensemble zich bewust op jongere doelgroepen. Van alle podiumkunsten is
muziek één van de meest krachtige om kinderen en jongeren te inspireren en uit te dagen. Veel van hen komen thuis
niet met klassieke muziek in aanraking. Met workshops bij muziekdagen, repetitiebezoeken, schoolconcerten,
concerten in de concertzaal en lespakketten brengt het Apollo Ensemble daar verandering in. Vooral de
Zomeracademie is een krachtig middel om een jongeren te inspireren in hun muzikale ontwikkeling. Vrijwel alle
ensembleleden zijn op een of andere wijze betrokken bij het lesgeven aan kinderen en jongeren. De komende vijf jaar
is het Apollo Ensemble voornemens de educatieve poot uit te bouwen en te structuren. Eén van de ensembleleden
vervult de rol van Hoofd Educatieve Programmering.
De Zomeracademie is de afgelopen tien jaar in Dronten uitgegroeid tot een instituut met daaraan gekoppeld een
Zomerfestival Travelling in Baroque. Dronten is te afgelegen om echt uit te kunnen groeien. De ambitie van het
ensemble is om een nieuwe plek voor de Zomeracademie te vinden, bij voorkeur een plek waar veel toeristen komen
die repetities en uitvoeringen kunnen bijwonen en op die manier verbonden raken met het Apollo Ensemble.
Mogelijk zal het festival volgen. Dit is een aparte Stichting met een eigen koers, waarmee de Stichting Apollo in contact
zal treden.
Workshops zijn belangrijk om het publiek te betrekken bij wat er gespeeld wordt. Je moet getrainde oren hebben om
optimaal te kunnen genieten van wat je hoort. Buiten de Zomeracademie streeft het ensemble dan ook naar een viertal
masterclasses of workshops per jaar, bijvoorbeeld gekoppeld aan muziekdagen of een concours.
Jaarlijks wil het Apollo Ensemble twee symphonische programma’s presenteren en ongeveer 20 kleinere
kamermuziekconcerten. In totaal tussen de 40 en de 45 concerten Een voorbeeld van zo’n symphonisch programma is
‘La Passione’, dat wordt gespeeld in november 2013. Het Apollo Ensemble is gespecialiseerd in het uitvoeren van
vroeg-klassiek repertoire, waaronder de vroege symfonieën van Haydn in de originele Esterhazy bezetting. La passione
is de 49e symfonie van Haydn, een echte Sturm und Drangsymfonie. Artistiek leider David Rabinovich soleert in het
vioolconcert in G van Haydn. De Apollo blazerssectie speelt het divertimento KV 240 van Wolfgang Amadeus Mozart
en tot besluit klinkt de Symfonie met het hoornsignaal (Hob I:31) een symfonie die Haydn in de ongebruikelijke
bezetting met maar liefst vier hoorns schreef.
Het Apollo Ensemble combineert graag muziek met andere kunstvormen, zoals poëzie, beeldende kunst, dans en
theater. Voor de voorstelling in ’s-Hertogenbosch is bijvoorbeeld de samenwerking met het pas geopende NoordBrabants museum gezocht. Het museum is onlangs gerenoveerd en heropend. Een conservator van het museum heeft
beelden gekozen die harmoniëren met de gespeelde muziek. Het publiek kan kiezen voor een arrangement, waarbij
voorafgaand het Noord-Brabants museum wordt bezocht. Op die manier verbreedt het Apollo Ensemble draagvlak en
doelgroep.
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Om kwaliteit te kunnen leveren, acht het ensemble het noodzakelijk om ten minste drie dagen repetitieruimte in te
plannen voor een nieuw programma. Dat kost tijd én geld en betekent, dat het ensemble streeft naar een kleiner aantal
projecten, die worden gerealiseerd in grotere zalen waardoor meer publiek kan worden bereikt. Om uit de kosten te
komen is het van belang om één programma meerdere keren uit te voeren. Het ensemble zint op mogelijkheden om de
capaciteit op het gebied van PR, marketing, communicatie, fondsenwerving en verkoop te versterken.
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Bijlage 1

Accountantsverklaring
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Bijlage 2

ROOSTER VAN AFTREDEN BESTUURSLEDEN

Functie

Naam

voorzitter
penningmeester
secretaris
lid
lid

Mr W.L.F.C. ridder van Rappard
M. Cevikcam
J. W. Venema
Drs A.J. Leeuwe-Tak
Drs C.J. Noordegraaf

Benoemd/
herkozen per
augustus 2010
maart 2011
januari 2009
januari 2009
september 2011

Aftredend/
herkiesbaar per
augustus 2014
maart 2015
januari 2013
september 2013
september 2015

Nevenfuncties bestuursleden
Naam
Mr W.L.F.C. ridder van Rappard
M. Cevikcan
J. Venema
Drs A.J. Leeuwe-Tak

Drs C.J. Noordegraaf
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Nevenfuncties
St.Collectie Nagelhout Holten, voorzitter
St. Wereldtijdpad Rijssen-Holten, voorzitter
geen
geen
St. voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL), voorzitter
St.Cultuurspoor Nieuw Land (CSNL), bestuurslid
St.Leergeld Lelystad, bestuurslid
St. Vrienden van ’t Hofje, bestuurslid
Delta Kappa Gamma Society International, hoofdbestuurslid
Nederland
Vakgroep Corporate Communicatie binnen Logeion, voorzitter
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