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Kansen geven

De VandenEnde Foundation, opgericht in 2001, is een familiefonds dat als doel heeft 
om bij te dragen aan het versterken en behouden van een divers en kwalitatief 
hoogstaand cultureel klimaat in ons land. Ook willen wij bevorderen dat jongere 
generaties kunnen opgroeien in een sfeer van belangstelling en respect voor kunst en 
cultuur in de breedste zin.

De VandenEnde Foundation streeft er naar om culturele meerwaarde te creëren. 
Daarbij is ‘kansen geven’ het leidend principe. Dit doen wij door studiebeurzen te 
verstrekken aan jonge talenten op onder meer het gebied van de podiumkunsten en 
door te investeren in ondernemende culturele instellingen om inhoudelijk 
belangwekkende en kwalitatief onderscheidende projecten mogelijk te maken. 
 Ook zijn wij in financiële zin verantwoordelijk voor het DeLaMar Theater dat een 
veelzijdige programmering biedt aan een breed en divers publiek.
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Kansen geven

Voor de VandenEnde Foundation is ‘kansen geven’ altijd het leidend principe 
om bijdragen toe te kennen aan jonge talenten en aan innovatieve projecten 
waarmee culturele instellingen een nieuwe richting willen inslaan. Vanzelf-
sprekend worden alle aanvragen beoordeeld op kwaliteit en financiële 
deugdelijkheid. Maar de belangrijkste overweging is uiteindelijk toch of onze 
bijdrage net dat noodzakelijke duwtje in de rug is om een spannend plan 
gerealiseerd te krijgen of een kostbare buitenlandse studie binnen bereik te 
brengen.

Deze rode draad in het beleid van de Foundation heeft alles te maken met de eigen 
ervaring van de oprichters, Joop en Janine van den Ende. In hun carrière zijn zij 
menigmaal gestoten op schijnbaar onneembare barrières. Maar dankzij het vertrou-
wen van opdrachtgevers werd het onmogelijke toch mogelijk. Zo werden hen 
kansen geboden die zij met beide handen hebben aangegrepen. Het was vooral 
de combinatie van de nieuwsgierigheid van opdrachtgevers en hun geloof in de 
persoonlijke inzet van de plannenmakers, die de doorslag gaf om te investeren in 
een nieuw cultureel avontuur.
 Jonge talenten die bij ons een beurs aanvragen voor een buitenlandse opleiding 
of voor verdere ontwikkeling middels gerichte privélessen van professionals, 
worden altijd persoonlijk geauditeerd door onze adviseurs. Deze adviseurs, aan-
gezocht op basis van hun vakbekwaamheid, beoordelen niet alleen het talent en de 
artistieke kwaliteit van een aanvrager maar ook diens motivatie, ondernemingszin 
en doorzettingsvermogen. 
 lange tijd heeft de VandenEnde Foundation ‘ondernemend cultuurmecenaat’ als 
ondertitel gevoerd. Gebleken is dat deze term soms tot misverstanden leidt. De 
Foundation drijft immers geen culturele onderneming en is ook geen investerings-
fonds voor cultureel ondernemers. Wel ondersteunen wij initiatieven waarin het 
cultureel ondernemerschap een belangrijke component is, zoals bijvoorbeeld het 
fotomuseum FOAM in Amsterdam, het Blockbusterfonds en de Theateralliantie. Ook 
zijn wij volledig verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van ons DelaMar Theater 
in Amsterdam. Hierbij vervullen wij niet de rol van een op profijt gerichte aandeel-
houder. In tegendeel, onze financiële bemoeienis ondersteunt de culturele ambities 
van het theater en maakt een diverse programmering mogelijk. De Foundation 
fungeert hier als particuliere subsidiënt met als voornaamste streven een cultureel 
rendement. 
 Bij de beoordeling van projecten wordt eerst en vooral gekeken naar de mate 
waarin deze vernieuwend en divers zijn, zowel voor wat betreft de makers als ook 
het publieksbereik. Minstens even belangrijk zijn de creatieve en zakelijke kwalitei-
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‘Radiant 
Yellow Icicle 
Chandelier’ 
(detail), 2015
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ten van de aanvrager. Is er sprake van een gezonde urgentie om een project gerea-
liseerd te krijgen. Zijn risico’s voldoende overwogen en zien wij bij de aanvrager 
voldoende realistische ondernemingszin om mee te kunnen gaan in een gezamenlijk 
avontuur. Zo beschouwd opereert de VandenEnde Foundation als risico-investeerder, 
maar dan met geen ander doel dan cultureel rendement. Want ook hier is ‘kansen 
geven’ onze voornaamste drijfveer.
 Vaak worden wij geconfronteerd met ambitieuze theatermakers die met grote 
overtuiging en gedrevenheid hun initiatieven aan ons voorleggen. Hoewel in basis 
vaak zeer interessant en relevant, zijn hun projecten soms onvoldoende voldragen. 
De wens om te kunnen werken en zo zichtbaar te zijn, leidt nogal eens tot productie-
dwang. Er is nauwelijks tijd en geld om een goed idee ook goed uit te werken en 
om te zetten in een kwalitatief veelbelovende productie. Helaas ontbreekt voor deze 
makers goede ontwikkelingsruimte, zowel fysiek als financieel. 
 Inmiddels zijn er een aantal initiatieven genomen om te voorzien in een vrije 
ruimte voor de ontwikkeling van veelbelovende muziektheaterproducties. De in 
2018 opgerichte Nationale Opera studio bijvoorbeeld. Deze nieuwe instelling biedt 
getalenteerde jonge artiesten een kwalitatief hoogstaande training gecombineerd 
met een breed scala aan professionele ervaringen. Daarmee krijgen zij de kans 
zich verder te ontwikkelen tot allround artiesten en worden zij voorbereid voor 
het grote podium. Het Opera Forward Festival, dat sinds zijn eerste editie in 2016 
door de Foundation ondersteund wordt, biedt kansen aan jonge makers, zangers, 
choreografen, componisten, ontwerpers etc. om zich met kleinschalige opera-
producties te presenteren aan een geïnteresseerd publiek. sommige van deze 
muziektheaterproducties worden naderhand verder doorontwikkeld tot een 
volwaardige productie voor een groter podium.
 Dit voorjaar adviseerde de Raad voor Cultuur om dergelijke ontwikkelruimte ook 
te scheppen voor musicaltheater. Met de teloorgang wegens gebrek aan cofinancie-
ring van het ooit door de VandenEnde Foundation geïnitieerde musicallaboratorium 
M-lab, was er geen vrijplaats meer voor makers, uitvoerenden en ontwerpers om 
nieuwe talenten een kans te geven of nieuwe ideeën door te ontwikkelen tot een 
volwaardige podiumproductie. Terwijl musical in ons land de meest populaire vorm 
van muziektheater is, met een navenant publieksbereik. In andere, met name de 
Angelsaksische landen is het gebruikelijk dat musicalprojecten in een bescheiden 
vorm ontwikkeld worden in een experimentele omgeving. Als de vorm en inhoud 
aanslaan, worden deze projecten doorontwikkeld. Het script wordt vele malen 
herschreven, de enscenering verder uitgewerkt en de cast versterkt. Het vergt vaak 
jaren voordat een dergelijk avontuur zo succesvol verloopt dat het terecht kan in 
een van de grote theaters op Broadway in New york of West End in londen.  
 In ons land worden ook met enige regelmaat nieuwe musicalproducties ontwik-
keld die hun oorsprong vinden in een typisch Nederlands onderwerp of thema. 
Dat vergt doorzettingsvermogen en enorme investeringen. De luxe van een vrije 
ontwikkelruimte voor musicals kennen wij echter nog niet. Maar er zijn hoopgevende 
signalen. Ook jonge makers laten van zich horen in hun ambitie om een rol te spelen 
in het vernieuwen van de musicaltraditie. Daarom is het nu zaak voorwaarden te 
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scheppen voor de verdere ontwikkeling van deze theatervorm die van fundamen-
teel belang is voor de podiumkunst in Nederland. 
 Voor de VandenEnde Foundation is het een uitdaging om ook hier kansen te bieden. 
Kansen voor creatieve talenten, nieuwe makers en avontuurlijke podia. Echter, deze 
uitdaging reikt verder dan de slagkracht van de Foundation. Het is daarom wenselijk 
dat een gedegen publiek-private samenwerking tot stand wordt gebracht, die als 
katalysator deze ontwikkeling snelheid kan geven en gaande houden. 

De inleiding van dit jaarverslag is de laatste in mijn hoedanigheid als directeur 
van de VandenEnde Foundation. Begin 2020 verlaat ik, na negentien opwindende, 
boeiende, vruchtbare en vooral bevredigende jaren, dit bijzondere particuliere 
cultuurfonds. Ik zie terug op mijn betrokkenheid bij vele honderden bijzondere 
projecten, van een bescheiden beurs aan een jong muziektalent of beginnend danser 
tot ons vlaggenschipproject het DelaMar Theater in Amsterdam en het ambitieuze 
landelijke muziekeducatieproject Méér Muziek in de Klas.
 In een eerder jaarverslag beschreef ik de opkomst van de mondige mecenas. 
Ondernemende particulieren die met visie en ambitie een deel van hun vermogen 
in een cultuurfonds onderbrengen om daarmee bijzondere culturele projecten en 
talenten te stimuleren en faciliteren. De oprichters van de VandenEnde Foundation, 
Joop en Janine van den Ende, zijn voor mij het beste voorbeeld van de mondige 
mecenas. Het was nooit: ‘doe wel en zie niet om’. Integendeel, hun persoonlijk 
engagement met de Nederlandse cultuur vertaalde zich, in samenspraak met de 
andere bestuursleden, in een gevarieerde keuze van talenten en bijzondere projec-
ten die door de financiële ondersteuning van de Foundation, kansen kregen. 
 Ook dit jaar doen wij verslag van deze bijdragen aan bijzondere talenten en 
projecten. Met dank aan de genereuze oprichters, vervult het mij met trots dat ik 
al die jaren mijn handtekening hieronder mocht zetten. 

Amsterdam, oktober 2019

                       Ryclef Rienstra, directeur
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Joop van den Ende overhandigt Pierre Audi een cheque t.b.v. De Nationale Opera
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Over levensgeluk 
en uit de hand lopende roadtrips

DeLaMar Theater

In het jaar 2018 bezochten bijna 300.000 bezoekers DeLaMar Theater. Gedurende 
10 maanden van het jaar was de musical Was getekend, Annie M.G. Schmidt met 
Simone Kleinsma te zien in de Wim Sonneveld zaal. De voorstelling trok ruim 
105.000 bezoekers. Verder presenteerden zo’n 50 verschillende producenten 
en impresario’s 157 verschillende producties in de Mary Dresselhuys zaal en de 
Wim Sonneveld zaal. In totaal waren in de twee zalen van het theater circa 557 
voorstellingen te zien met een gemiddelde zaalbezetting van 67%. 

Het Grand Café ontving 12.500 gasten en de Dinerfoyer kon rekenen op nog eens 
ruim 1850 gasten. 
 Naast de reguliere voorstellingen waren er 158 evenementen, zoals congres-
sen, presentaties, seminars en 15 grote (film)premières. Deze evenementen 
brachten nog eens 50.000 bezoekers in het theater. Een belangrijke opdracht-
gever was de UvA, die 20 colleges organiseerde in de Wim Sonneveld zaal.

Hoogtepunten

Naast Was getekend, Annie M.G. Schmidt was de absolute hit van 2018 de revue 
Showponies van Alex Klaasen. Bijna 20.000 mensen bezochten deze voorstelling. 
Voor het najaar van 2019 staat de opvolger gepland.

Andere lange en goedbezochte series waren er ook, waaronder de Theateralliantie-
productie Selma Ann Louis van Pieter Kramer met Plien & Bianca in de hoofdrol en de 
reprise van de musical Adèle, Conny, Jasperina, de grote 3.

2
‘Simone Kleinsma geeft op magistrale wijze vorm aan Annie M.G. 

Haar zang, timing, tekstbehandeling en mimiek 
zijn onovertroffen.’ Musicaljournaal 2 oktober 2018

‘Moderne revue ‘Showponies’ is een van de grappigste 
en muzikaalste voorstellingen 

van dit theaterseizoen.’   De Volkskrant 20 maart 2018

Simone Kleinsma   
en Willem Spaaij 
in ‘Was Getekend, 
Annie M.G. 
Schmidt’
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Najaar 2018 was de musical The Color Purple drie weken te zien, geproduceerd door 
de Theateralliantie. De productie trok, zoals gehoopt ook een heel divers publiek met 
opvallend meer bezoekers uit Amsterdam Zuid-Oost dan gemiddeld.
 DelaMar Theater produceerde zelf ook een toneelproductie die een maand 
exclusief te zien was. Op initiatief van Thijs Römer regisseerde Ruut Weissman hem 
en Katja schuurman in de toneelbewerking van Theo van Goghs Blind date (ruim 
8.000 bezoekers). 

Andere populaire toneelstukken waren Wijn, van Hummelinck stuurman met 
onder andere Porgy Franssen, Aquarium met Pierre Bokma van dezelfde producent 
en Vele hemels boven de zevende naar de roman van Griet Op de Beeck van Bos 
Theaterproducties. Tevens speelde het gezelschap van Het Nationale Theater voor 
het eerst in DelaMar Theater met de toneelkomedie Het verzamelde werk van William 
Shakespeare (ingekort). Een onverwachte toneelhit was Judeska in de tbs-kliniek van 
en met Jandino Asporaat, waar bijna de hele zaal gevuld was met nieuw publiek. 

               Naomi van der Linden straalt in energiek ‘The Color Purple’ 
     NRC Handelsblad, 17 april 2018

Daniel Cornelissen, Jip Smit, Alex Klaassen en Freek Bartels in ‘Showponies’ (vlnr), 
regie Gijs de Lange

FOTO: MARK ENGElEN



Claudia de Breij in ‘#NU’

‘The Color Purple’



Ook veel nieuw publiek trokken de afscheidsconcerten van De Kwis met Van der laan 
& Woe.
 
Er waren weer een aantal cabaretiers te gast die voor volledig uitverkochte zalen 
speelden. Die succesvolle cabaretiers waren onder anderen Peter Pannekoek, 
Claudia de Breij en Guido Weijers. Ook stond de gelegenheidsformatie Waardenberg 
& de Jong en de dames van Toren C. in de grote zaal. Zij trokken bijna 10.000 bezoekers. 

Aan het begin van de zomer organiseerde het theater voor het eerst een tweedaags 
Peuterfestijn. In het hele theater waren korte en langere jeugdvoorstellingen te 
zien voor kinderen vanaf 2 jaar, waren er meet&greets en spelletjes te doen. Dit 
drukbezochte evenement was de aftrap van een nieuwe seizoen, waarin steviger 
zal worden ingezet op de jeugdprogrammering.

Nieuwe directie 

In het najaar van 2018 maakte directeur Margreet Wieringa haar overstap bekend 
naar Internationaal Theater Amsterdam. In haar opvolging kon snel worden 
voorzien door de benoeming van Andreas Fleischmann, directeur van Theater De 
Meervaart in Amsterdam. 
 Zie pagina 17 voor een interview met Andreas Fleischmann. 

Bianca Krijgsman, Arjan Ederveen en Plien van Bennekom (vlnr) in ‘Selma Ann Louis’, regie Pieter Kramer. De 
Theateralliantie i.s.m. Bos Theaterproducties
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Het DelaMar Theater is een initiatief van de VandenEnde 
Foundation die eigenaar is van het theatergebouw en daarmee 
ook verantwoordelijk is voor het onderhoud van het theater.  
De Foundation ontvangt jaarlijks € 2 mln. aan huurvergoeding  
van het DelaMar Theater. Op grond van een convenant met de 
gemeente Amsterdam, subsidieert de Foundation het DelaMar 
Theater met een jaarlijkse programmeringsbijdrage van € 1 mln. 
en een bijdrage ter dekking van de exploitatielasten.

Theateralliantie 

De Theateralliantie is een samenwerkingsverband van zes landelijke theaters. Doel 
is om samen met producenten grootschalige producties te initiëren, te ontwikkelen, 
te (laten) produceren, in te kopen, te programmeren en in de theaters te presenteren. 
Theaterproducties van hoge kwaliteit qua productionele invulling en met inhoude-
lijke zeggingskracht en herkenbaarheid voor een groot publiek.

FOTO: HANs-PETER VAN VElTHOVEN
Peter Pannekoek in ‘Later was alles beter’
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 De Theateralliantie is een stichting met een compacte organisatie onder directie 
van Edwin van Balken tot 1 september 2018. Een opvolger wordt geworven. De 
VandenEnde Foundation draagt financieel bij aan de dekking van de organisatiekosten. 

De basis van de Theateralliantie wordt gevormd door acht landelijke theaters: 
DelaMar Theater Amsterdam, Chassé Theater Breda, luxor Rotterdam, Parkstad 
limburg theaters Heerlen, Theater Orpheus Apeldoorn, MartiniPlaza Groningen, 
Zwolse Theaters en Wilmink Theater Enschede. De deelnemende theaters treden op 
als een collectieve marketing/sales organisatie. Dat doen zij met een gezamenlijke 
visie op het programmeringsaanbod vanuit hun kennis van het publiek. Zij nemen 
artistieke en zakelijke verantwoordelijkheid voor het aanbod en het presenteren 
daarvan. 
 In het seizoen van 2018-2019 presenteerde de Theateralliantie de musical 
The Color Purple, de herneming van het toneelstuk Sophie met Tjitske Reidinga, het 
toneelstuk We zijn hier voor Robbie van Het Nationale Theater, waarvoor acteur Bram 
suijker een nominatie voor de Arlecchino ontving, The Addams Family, die in 2019 
is bekroond als beste grote musical, en het muziektheaterstuk Amadeus van Het 
Nationale Theater, dat werd ontvangen met 4 en 5 sterren recensies.
 Voor het seizoen 2019-2020 staan de volgende producties op stapel: de musical 
Hello, Dolly! en de familievoorstelling Annie.
 De VandenEnde Foundation draagt financieel bij aan de dekking van de organisatie-
kosten van de Theateralliantie.
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‘Amadeus’ in de regie van Theu Boermans, met Sander Plukaard in de rol van Mozart en Mark Rietman als 
Salieri. De Theateralliantie i.s.m. Het Nationale Theater
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Musical ‘The Addams Family’, regie Paul Eenens, met Pia Douwes (m) en ensemble.
TEC Entertainment i.s.m. de Theateralliantie
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Ze bestaan, die vernieuwende, relevante 
en indringende verhalen

In gesprek met DeLaMar-directeur Andreas Fleischmann

Theaterman

‘Een theaterman in hart en nieren’, zo omschrijft Joop van den Ende de nieuwe 
directeur van Theater DelaMar, Andreas Fleischmann. Fleischmann was eerder 
directeur bij De Meervaart, en bouwde dat theater uit tot een plek waar een breed 
publiek kan genieten van een divers aanbod. Een goede reden om hem bij DelaMar 
binnen te halen. 
 ‘Mijn opdracht is het verscherpen van het profiel’, aldus Fleischmann zelf. 
De overgang en de uitdaging bevallen hem goed, van Amsterdam West naar het 
centrum, van een gesubsidieerd theater naar een theater dat met privaat geld wordt 
onderhouden. ‘Ik geloof dat amusement en engagement prima kunnen samengaan. 
Aantrekkelijk theater, interessant theater, dat wil ik laten zien. Theater dat je af en 
toe vriendelijk laat struikelen.’ 

Cadeau

Fleischmann: ‘DelaMar is een cadeau. Voor mij, maar ook voor de stad. Dat is het 
altijd al geweest. Een gebouw dat in erbarmelijke staat verkeerde – niet wat 
programmering betreft, maar bouwkundig – werd voor miljoenen euro’s herbouwd 
en nu is er musical en theater te zien. Dat is toch op zichzelf al prachtig?’
 ‘Bovendien groeit de functie van DelaMar nog steeds. Zeker nu wij meer samen-
werken en uitwisselen met onze buren Internationaal Theater Amsterdam, kunnen 
wij breder programmeren. Ik voel het ook als een taak om hier op het leidseplein 
goed zichtbaar en toegankelijk te zijn. Na al dat werk aan het plein waardoor het 
moeilijk begaanbaar was, zijn sommige Amsterdammers vergeten dat het ook hún 
leidseplein is.’ 

2.2

‘Ik geloof dat amusement en engagement 
prima kunnen samengaan. 

        Theater dat je af en toe vriendelijk laat struikelen’
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Manager

‘Ik was best verbaasd toen Joop van den Ende op mijn antwoordapparaat stond. 
Want we hadden elkaar wel eens de hand geschud, maar kenden elkaar niet. Ik 
dacht bij DelaMar aan chique, formeel en hoge verwachtingen van de pers. De 
Meervaart was heel anders. Maar ik zei ook tegen mijn vrouw: “Joop zou me niet 
bellen als hij op zoek was naar een hotelmanager die op de winkel wil passen.” 
“Ga nou maar praten”, antwoordde ze.

‘Meteen het eerste gesprek met Joop en Janine en ook de gesprekken er na met het 
bestuur, waren heel goed en prettig en inhoudelijk. We konden met elkaar reflecteren 
op de afgelopen negen jaar en vooral ook praten over de toekomst, over de positie 
van DelaMar in de stad, over de positie van theater in het algemeen.’

Inrichting

‘Ik ben geen man die het roer radicaal omgooit. Dat hoeft in DelaMar ook niet, dat 
ziet eruit alsof het gisteren werd geopend; indrukwekkend vind ik dat. Daarnaast is 
je publiek wat mij betreft de mooiste en belangrijkste inrichting van je theater. Dát 
moet je binnenhalen door aantrekkelijk te zijn. Het publiek moet hier binnenkomen 
omdat het op zoek is naar vernieuwende, relevante en indringende verhalen.’

‘soms moet je dat publiek ook een handje helpen. Er zijn mensen die denken dat ze 
naar theater willen kijken zoals ze tv kijken. Dus even doorzappen als het saai lijkt te 
worden. Maar dat willen ze helemaal niet. Want dat zijn vaak dezelfde mensen die 
doordeweeks online zijn en dan in het weekend een mindfulness cursus doen omdat 
ze meer ziel in hun leven willen. Wij moeten ze uitleggen: theater ìs die ziel. Dat 
hoeven ze zich alleen maar te realiseren. Theater is geraakt worden, maar op een 
veilige manier: je kijkt naar een verhaal waarin je je herkent, dat zelfs inspirerend of 
inzichtgevend is, maar je hóeft er niets mee te doen. Je kunt gewoon kijken en je 
mond houden. Bijkomend voordeel van DelaMar: als je er na afloop nog steeds niet 
over durft te praten, kun je volkomen naar waarheid over onze geweldige service 
en lekkere hapjes praten.’

‘Het publiek moet hier binnenkomen omdat het op zoek is 
naar vernieuwende, relevante en indringende verhalen’

                                        
‘Theater is reflectie, 

    is nadenken over wat er gebeurt 
en dan met een mooi – liefst gelaagd – antwoord komen’
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Melk en dadels

‘Ze bestaan hoor, die vernieuwende, relevante en indringende verhalen. Neem 
Melk en dadels, dat in DelaMar heeft gestaan. Dat zijn eigen verhalen van vier jonge 
Marokkaans-Nederlandse actrices. Ze zijn hard en duidelijk over de pijn, ze zijn zacht 
en kwetsbaar over de vreugde in de Marokkaanse én Nederlandse cultuur. Die voor-
stelling is grappig en raakt je hart. Hij is gemaakt door regisseur Daria Bukvić en 
ex-parlementariër en schrijver Tofik Dibi. Geïnspireerd op het verhalen- en recepten-
boek Melk & dadels. Ik wil meer van dat soort voorstellingen. Zo’n zoektocht naar 
identiteit, zónder zieligheid, vanuit kracht, dat vind ik mooi, en dat kan op heel veel 
manieren. Er zitten scherpe randjes aan, maar tegelijk is het een verhaal dat geschikt 
is voor iedereen. Het is ook nog eens geselecteerd voor het Nederlandse Theater-
festival, wat betekent dat het behoort tot de beste twaalf voorstellingen van seizoen 
18/19.’

Lazarus

‘Lazarus is ook zo’n voorstelling die iedereen wil zien. Het stuk werd geschreven door 
David Bowie en geregisseerd door Ivo van Hove. Het ging in première in New york 
en een maand later stierf Bowie. Zijn zwanenzang. Nu is er de Nederlandse variant 
met Dragan Bakema in de hoofdrol. Hij speelt Bowies alter ego Thomas Newton die 
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Kyra Bououargane, Soumaya Ahouaoui, Nora El Koussour en Fadua El Akchaoui (vlnr) in ‘Melk en Dadels’
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op reis gaat door zijn leven, dromen en obsessies. Een reis die wordt omlijst door 
hits als Absolute beginners, Changes, Heroes en Lazarus. Een ware “theaterbelevenis” 
en dé kans om de scheppende kracht van David Bowie te zien, te horen en te voelen. 
Weer een heel ander soort zoektocht, maar de voorverkoop loopt geweldig.’ 

Actueel

‘“Actueel” is Lazarus natuurlijk niet. Althans niet op de manier waarop sommige 
mensen soms vinden dat theater moet zijn. Wat mij betreft is “actueel” vooral iets 
voor de politiek en de journalistiek. Theater is juist reflectie, is nadenken over wat er 
gebeurt en dan met een mooi – liefst gelaagd – antwoord komen. soms past dat 
antwoord toevallig bij de maatschappelijke ontwikkelingen, soms ook niet. Maar 
snel theater maken, levert zelden goeie producties op. Bovendien kosten theater-
producties veel geld en is (te) snel produceren dus risicovol. Dus meestal geldt: hoe 
groter de zaal, hoe hoger de kosten en de risico’s, hoe trager de productie.’ 

Het kan

‘Ik ben nog niet zo lang bezig, er “ligt” nu nog een programmering van voor mijn tijd. 
Echte veranderingen kan ik pas vanaf 2022 laten zien. Maar er is ook ruimte binnen 
de bestaande programmering. En we kunnen met zijn allen het theater wel alvast 
een beetje openbreken. De gedachte dat een Marokkaan alleen een Marokkaan kan 
spelen, bijvoorbeeld. Of dat een zwarte man geen witte koning zou kunnen zijn – 
dat moet allemaal echt veranderen. In de kern is theater wat dat betreft best een 
behoudende sector.’ 

Winst

‘Er valt dus nog op heel wat vlakken te winnen. We beginnen met Amsterdam. Dat 
kent 184 nationaliteiten en 50 procent van de Amsterdammers is tussen de 18 en de 
45: die mensen hebben wij nog niet allemaal binnen. Daar ga ik dus aan werken. Ze 
moeten weten dat we er zijn. We moeten theater bieden dat ze willen zien. Volgens 
veel marketeers kan dat helemaal niet. Die schatten theaterpubliek in op vrouwelijk 
en vijftig plus. “Dat is nou eenmaal de leeftijd dat mensen naar theater beginnen te 
gaan”, vertellen ze me, “dat kun je nauwelijks veranderen.”
 “Totdat”, zeg ik dan, “je iets brengt wat iedereen wilt zien.”’

‘Dat een zwarte man geen witte koning zou kunnen zijn  –
dat moet allemaal echt veranderen’



Naomi van der Linden en ensemble in ‘The Color Purple’

‘Lazarus’
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M.C. Escher, ‘Castrovalva’ (1930). 
De tentoonstelling ‘Escher op reis’ werd mede mogelijk gemaakt door het Blockbusterfonds
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Hogere conversie en grotere groei

Blockbusterfonds

15 projecten toegekend in 2018 
14 garantiebijdragen, 1 lening
11 tentoonstellingen 
 3 theaterproducties
 1 festival  

Totaal geïnvesteerd 2018                 € 3.942.350

Het gaat goed met het Blockbusterfonds. Steeds meer aanvragers weten het 
fonds te vinden en de meeste ondersteunde projecten zijn succesvol. Waren er 
in 2017 nog relatief veel beeldende kunstinstellingen die garanties of leningen 
aanvroegen om extra in marketing te kunnen investeren, in 2018 is het percen-
tage voor de 13 afgeronde projecten ongeveer 50% theatervoorstellingen en 
festivals en 50% museale tentoonstellingen. 

Multiplier factor

In 2018 bedroeg de multiplier factor van het Blockbusterfonds 4,5. Dit betekent 
dat elke euro die het fonds beschikbaar heeft 4,5 kan worden uitgegeven en dát is 
weer mogelijk omdat leningen meestal geheel worden terugbetaald en omdat op 
garanties uiteindelijk maar zeer beperkt een beroep wordt gedaan. Ter vergelijking: 
per eind 2017 was die multiplier 3,6.

BankGiroLoterij 

De BankGiroloterij neemt voor elk Blockbusterfondsproject voor een bepaald bedrag 
aan toegangskaarten af. Bij theatervoorstellingen worden deze toegangskaarten 
aan de loterijdeelnemers verstrekt, gratis of met grote korting. Bij Blockbusterfonds-
tentoonstellingen kunnen loterijdeelnemers, die met hun VIPkaart al gratis toegang 
hebben, kosteloos een introducé meenemen. De conversie, dus de mate waarin 
loterijdeelnemers gebruikmaakten van dit aanbod , bedroeg in 2017 67% en is in 2018 
sterk gestegen naar 92%. 

 In 2018 bedroeg de multiplier factor van 
het Blockbusterfonds 4,5

3
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Highlights

Willemijn de Vries, coördinator van het Blockbusterfonds, noemt als highlights van 
2018 onder meer: 
 De stormruiter met Jelle de Jong en Ellen ten Damme, een voorstelling in het kader 
van leeuwarden culturele hoofdstad 2018. Een verhaal over de strijd van een dijk-
graaf en zijn vrouw tegen het opkomende water, maar vooral een verhaal dat werd 
verteld met honderd stoere Friese paarden. De première was in het bijzijn van 
prinses Beatrix en koning Willem-Alexander. 
 Deze spectaculaire theatervoorstelling trok ruim 100.000 bezoekers.

High Society was ook een favoriet: een tentoonstelling gewijd aan het levensgrote 
geschilderde portret, met Rembrandts schilderijen Marten & Oopjen – na een lange 
periode van restauratie – als stralende middelpunt. Want levensgroot is indrukwek-

De mate waarin loterijdeelnemers 
gebruikmaakten van dit aanbod 

is in 2018 sterk gestegen

‘ROBOT’ van Theatergezelschap Vis à Vis kwam mede tot stand dankzij het Blockbusterfonds
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kend, dat wisten veel machtige vorsten, excentrieke aristocraten en puissant rijke 
burgers die zich daarom op hun allermooist en in vol ornaat lieten schilderen door 
de beste kunstenaars van de wereld. High Society was mede bijzonder omdat het 
Rijksmuseum schilderijen van over de hele wereld bij elkaar had gekregen. De ten-
toonstelling gaf een beeld van vier eeuwen internationale mode: van de ingesneden 
broek en wambuis uit 1514 tot de haute couture van de laat negentiende eeuw. De 
schilderijen varieerden van begin zestiende tot begin twintigste eeuw. Er waren 
schilderijen te zien van o.a. Frans Hals, Reynolds, Munch en Manet bijeengebracht 
afkomstig uit onder andere Musée d’Orsay, Tate Britain, The National Gallery of Art 
en Galleria di Uffizi. De tentoonstelling trok ca. 240.000 bezoekers.

Escher op reis was een tentoonstelling over het leven en werk van kunstenaar en 
graficus Maurits Cornelis Escher (1898-1972). In de tentoonstelling was het mogelijk 
Eschers ontwikkeling te volgen, van grafisch talent tot wereldberoemd kunstenaar. 
Met meer dan tachtig originele prenten, circa twintig tekeningen en diverse foto’s 
en voorwerpen werd het leven van de reislustige graficus invoelbaar, die in Italië 
en spanje inspiratie vond voor zijn bekendste werken. Escher op reis was met in 
totaal 256.450 bezoekers de best bezochte tentoonstelling ooit in het Fries Museum. 
De tentoonstelling, die bijna 260.000 bezoekers trok, werd met een rapportcijfer 
van een 8,4 bovendien hoog gewaardeerd door het publiek. 

‘De schetsen van Rubens zijn zo virtuoos dat Rembrandt er bijna onbeholpen 
bij lijkt’, kopte Trouw over Pure Rubens. Deze tentoonstelling toonde de 65 mooiste 
olieverfschetsen vanuit de hele wereld van Peter Paul Rubens (1577-1640) in het 
Museum Boijmans Van Beuningen, dat voor de gelegenheid samenwerkte het 
Museo Nacional del Prado in Madrid. Deze tentoonstelling trok ruim 130.000 
bezoekers.

Fiddler on the Roof tenslotte, de musical met Thomas Acda in de hoofdrol, is het 
geesteskind van de Theateralliantie, waarin acht grote theaters in Nederland hun 
krachten bundelen: DelaMar Theater Amsterdam, luxor Theater Rotterdam, Theater 
Orpheus Apeldoorn, Martiniplaza Theater Groningen, Chassé Theater Breda, Parkstad 
limburg Theaters Heerlen, Zwolse Theaters en Wilmink Theater Enschede. Deze 
acht theaters zijn samen verantwoordelijk voor het succes van deze productie die 
ruim 120.000 bezoekers trok.

                               Want levensgroot is indrukwekkend, 
    dat wisten veel machtige vorsten, 
           excentrieke aristocraten en puissant rijke burgers
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Nederland veroveren met muziek

Méér Muziek in de Klas 

Lang Leve de Muziek Wedstrijd 

structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in 2020, dat 
is het doel van stichting Méér Muziek in de Klas. Door heel Nederland te laten zien 
hoe belangrijk muziek is voor de ontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door 
middel van de Lang Leve de Muziek Wedstrijd en het Kerst Muziekgala.

Het thema van 2018 was: Nederland veroveren met muziek. Dat is behoorlijk goed 
gelukt, want Méér Muziek in de Klas groeide significant. Door de gezamenlijke inzet 
van alle betrokken partners, het ministerie van OCW, ambassadeurs, het bestuur, 
het team van Méér Muziek in de Klas, fondsen, sponsoren en donateurs, werden in 
2018 meer dan 100 gemeenten, 3000 basisscholen en 500.000 kinderen bereikt. 
De organisatie slaagt erin steeds meer private partijen bij het streven te betrekken, 
want de notie ‘muziekonderwijs is gunstig voor de ontwikkeling van het kind’ wordt 
gelukkig steeds breder gedragen.

Regionale verankering

De hoofdlijnen van het beleid, zoals die in 2014 in de Handreiking Muziekonderwijs 
werden geformuleerd, bleven leidend: bewustwording, deskundigheidsbevordering 
en regionale verankering. Waar de focus in 2016 en 2017 vooral lag op bewustwording 
en deskundigheidsbevordering, stond in 2018 de regionale verankering centraal. 
Alle activiteiten hingen daar op een logische manier mee samen, met als uiteindelijk 
doel dat het muziekonderwijs regionaal, op alle mogelijke manieren en niveaus, 
structureel en duurzaam, ingebed zal zijn in heel Nederland. Alle gelden die door de 
organisatie werden geworven werden direct besteed aan deze activiteiten. 

Onderwijs centraal

Uiteraard stond in 2018 ook het onderwijs centraal, dáár gebeurt het immers. Het is 
dan ook van cruciaal belang dat de activiteiten van Méér Muziek in de Klas blijven 
aansluiten op het onderwijs, en dát werd verzekerd door middel van een onderzoek 
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Muziekonderwijs is gunstig 
voor de ontwikkeling van het kind
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naar de impact van de activiteiten op leerkrachten, ouders van schoolgaande 
kinderen en pabostudenten. De uitkomsten van dat onderzoek vormden een 
belangrijke basis voor 2018. 

Vragen

Een van de vragen die werd gesteld was bijvoorbeeld: Is de houding van ouders en 
leerkrachten ten opzichte van muziekonderwijs op de basisschool veranderd na het 
zien van de shows en het gala van Méér Muziek in de Klas? Ja, luidde het antwoord. 
Zowel ouders als leerkrachten waren zich bewuster van het belang van muziek-
onderwijs. Bovendien is gebleken dat er actiebereidheid is om ook zelf bij te dragen 
aan muziekonderwijs, vooral onder ouders. En dát maakt weer dat het voortzetten 
van de shows en het gala bij de activiteiten van Méér Muziek in de Klas blijft behoren.

Samenvattend

In 2018 werden weer belangrijke stappen gezet om het uiteindelijke doel te bereiken: 
structureel muziekonderwijs voor alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. 
Het aantal partners groeit, zowel landelijk als regionaal. Het besef van het belang 
van cultuuronderwijs in het algemeen, en muziekonderwijs in het bijzonder, wordt 
steeds breder gedragen. Méér Muziek in de Klas gaat daarom onverminderd door 
met de bewustwordingscampagne, de deskundigheidsbevordering en de regionale 
verankering. 

•  Regionale verankering van muziekonderwijs: na de stad Groningen in 2017, 
 ondertekenden provincie limburg, provincie Friesland en regio de liemers een 

convenant Muziekonderwijs binnen het programma Méér Muziek in de Klas 
lokaal, en staan er vele nieuwe regio’s in de startblokken voor 2019, zoals provincie 
Zeeland, regio Zutphen/lochem e.o. en provincie Drenthe.

•  Onverminderde aandacht voor bewustwording: met de tweede editie van de 
lang leve de Muziek Wedstrijd, de lang leve de Muziek show en aansluitend  
Het Kerst Muziekgala 2018 bracht Méér Muziek in de Klas muziekonderwijs in  
200 schoolklassen voor 6000 kinderen. Ook bereikte het project weer een groot  
publiek met gemiddeld 100.000 kijkers per show en 1 miljoen kijkers voor Het 
Kerst Muziekgala. Door audities regionaal te organiseren in samenwerking met 
regionale partners, en de wedstrijd provinciaal – elke provincie brengt uiteindelijk 
één winnende klas voort – in te steken, werd ook hier de focus op regionale 

 verankering gewaarborgd.

                                 Zowel ouders als leerkrachten waren zich bewuster 
van het belang van muziekonderwijs
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•  Duurzame deskundigheidsbevordering op de pabo: 36 pabovestigingen door 
heel Nederland verbeteren hun muziekonderwijs aan de leerkracht van de 

 toekomst, dankzij de regeling Professionalisering muziekonderwijs pabo’s van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie. samen zijn zij goed voor 88% van alle pabo’s  
in Nederland.

•  Deskundigheidsbevordering van de zittende leerkracht: de Impuls muziekonder-
wijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) is, met een extra bijdrage van  
€ 5 miljoen van de minister van OCW, Ingrid van Engelshoven, hier volledig aan 
besteed. 

 In totaal werken 1659 scholen aan structureel muziekonderwijs dankzij de  
regeling, samen goed voor bijna 30% van de Nederlandse basisscholen. Méér 
Muziek in de Klas werkt aan het vergroten van de kennis, vaardigheden en het 
zelfvertrouwen van leerkrachten met hulp van onze Vliegende Brigadiers, de  
muzikale energizers met Ilse Delange in samenwerking met schooltv, de Music 
University Days en het project Digitaal Componeren in de Klas, en spraken over 
hoe we het muziekonderwijs op het juiste kwalitatieve niveau krijgen tijdens  
het symposium ‘3x3=9’.

•  Activatiecampagne: het afgelopen jaar heeft Méér Muziek in de Klas in samen-
werking met een gespecialiseerd campagnebureau zorgvuldig gebouwd aan een 
activatiecampagne voor leerkrachten, schoolleiders en ouders van schoolgaande 
kinderen, gebaseerd op het Impactonderzoek. De eerste onderdelen van deze 
campagne gingen live in het najaar van 2018.

Sinds 2015 wordt Stichting Méér Muziek in de Klas structureel door de VandenEnde 
Foundation ondersteund. In 2018 was de bijdrage € 1.400.000.

Ilse DeLange zet zich in als ambassadeur voor Méér Muziek in de Klas
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Een opera in fel oplaaiend licht

De Nationale Opera – Stockhausen Opera aus LICHT

Aantal uitvoeringen:  12
Aantal voorstellingen 9
Aanal jaren voorbereiding: 4
Aantal repetities:  480
Aantal uitvoerenden:  398

Totaal aantal bezoekers: 9225
Gemiddelde zaalbezetting: 79,1%

De uitvoeringen van aus LICHT waren in 2019, maar in 2018 nam de VandenEnde 
Foundation het besluit dit spectaculaire operaproject met € 250.000 te ondersteunen. 
Een once-in-a-lifetime event.
 Tijdens een drie maal drie dagen durende marathon werd een substantieel 
deel van de operacyclus LICHT van de Duitse avant garde componist Karlheinz 
stockhausen (1928-2007) uitgevoerd. Een samenwerking tussen De Nationale Opera, 
het Holland Festival en het Koninklijk Conservatorium Den Haag. samen werkten 
ze aan een selectie uit de zeven opera’s van stockhausen, vernoemd naar de dagen 
van de week. Vele hoogtepunten werden uitgekozen, opdat ze samen een mooi 
totaaloverzicht gaven van het meesterwerk. De drie dagen konden ook los van 
elkaar worden bezocht.

Nooit eerder waren delen uit de zeven opera’s van LICHT als muzikaal en dramatur-
gisch geheel gerealiseerd. In de regie van Pierre Audi werd het volledige palet aan 
uitdrukkingsmiddelen waarvan stockhausen zich bediende, hoorbaar én zichtbaar.
stockhausen wordt beschouwd als een van de meest invloedrijke componisten 
uit de tweede helft van de twintigste eeuw. Zijn invloed dankt hij aan zijn radicale 
vernieuwingen en visionaire benadering van het componeren. Zo was hij een 
van de pioniers van de elektronische muziek, een fascinatie die in heel zijn oeuvre 
doorklinkt. stockhausen werkte van 1977 tot 2003 aan LICHT als Gesamtkunstwerk 
over goed en kwaad en over mens, God en satan. 
 Bij het componeren van LICHT richtte stockhausen zich van meet af aan op jonge 
muzikanten; in hen vond hij geestverwanten met eenzelfde behoefte aan vernieuwing 

5

Een once-in-a-lifetime event

‘aus LICHT’
Day 3 
Orchester-
finalisten
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en experiment. Het Koninklijk Conservatorium zette een tweejarige masteropleiding 
op, speciaal voor dit doel, voor de uitvoering van aus LICHT, ingericht. Op deze 
manier is er bijgedragen aan een volgende generatie stockhausen-vertolkers. 

Nog nooit eerder in de geschiedenis werden zoveel delen (meer dan de helft van de 
totale operacyclus) van lICHT opgevoerd. De uniciteit en de grootte van dit project 
maakte het een opera/muziektheaterproject van wereldformaat en de reacties 
waren er ook naar. Trouw schrijft erover, bij monde van Peter van der lint: (…) Toen 
aan het slot van meer dan vijftien uren beeld en muziek de zon stralend boven de hoofden 
van Cappella Amsterdam doorbrak – bloedmooi gevangen in geprojecteerde beelden – 
voelde je je echt opgetild en meegevoerd. Er sprak hoopvolle humaniteit uit. Andere 
(internationale) kranten schreven koppen met de woorden ‘wonderschoon’, 
‘schitterend’ en ‘verbluffend’ erin. Of, zoals Alex Ross het spektakel in The New 
yorker samenvatte: ‘lICHT was the kind of inexplicable marvel that one waits half a 
lifetime to see.’
 De stichting AUS LICHT, het gelegenheidssamenwerkingsverband van De Nationale 
Opera, het Holland Festival en het Koninklijk Conservatorium Den Haag, ontving voor aus 
LICHT een bijdrage in de productie- en opvoeringskosten van € 250.000.

‘Je voelde je echt opgetild en meegevoerd. 
Er sprak hoopvolle humaniteit uit’

‘aus LICHT’ Day 3 Weltparlament, Stockhausen
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Toegekende bijdragen 2018

Stimulering jong talent

De VandenEnde Foundation streeft er naar om culturele meerwaarde te creëren. 
Dit doen wij door studiebeurzen te verstrekken aan jonge talenten op het 
gebied van de podiumkunsten (dans, muziek, theater) en audiovisuele media 
(film en televisie).
 Per discipline zijn er specifieke, formele criteria waaraan de aanvrager moet 
voldoen om in aanmerking te komen voor een beurs. 
 Wij vinden het belangrijk dat de jonge talenten die door ons ondersteund 
worden, de ambitie hebben om de top te bereiken. Daarom wordt bij de 
beoordeling van aanvragers niet alleen hun talent en artistieke kwaliteit 
gewogen, maar wordt ook gekeken naar motivatie en doorzettingsvermogen. 
 Onafhankelijke adviescommissies beoordelen de aanvragers, waar mogelijk 
middels live-audities. Het bestuur beslist uiteindelijk op basis van het advies 
van de onafhankelijke adviescommissie of een beurs wordt toegekend. De 
criteria zijn te vinden op onze website. 

Veel van de jonge talenten die met een bijdrage van de Foundation hun opleiding 
hebben gevolgd, hebben zich inmiddels ontwikkeld tot professioneel musicus, 
theatermaker, danser of filmmaker. Wij volgen zoveel mogelijk de prestaties van 
de ondersteunde makers en uitvoerende kunstenaars en toetsen deze aan de 
volgende uitgangspunten:
 Musici: realiseren regelmatig optredens op grote muziekpodia in Nederland of 
internationaal en nemen deel aan belangrijke nationale of internationale festivals 
en concoursen.
 Dansers: realiseren aanstelling bij een toonaangevend nationaal of internationaal 
dansgezelschap en zijn regelmatig te zien in publieke optredens. 
 Acteurs/theatermakers: realiseren regelmatige optredens op belangrijke Neder-
landse podia en krijgen erkenning van publiek en kenners als opmerkelijk talent. 
 Film- en televisiemakers: realiseren de selectie van hun producties voor nationaal 
en/of internationaal toonaangevende filmfestivals en/of realiseren een succesvolle 
vertoning in bioscoop, op televisie of middels streaming diensten.
 Vrijwel alle door de VandenEnde Foundation ondersteunde talenten hebben na 
voltooiing van hun opleiding opvallend gepresteerd en genieten inmiddels publieke 
bekendheid. Periodiek wordt hiervan verslag gedaan in de jaarverslagen van de 
VandenEnde Foundation. Met hun inzet en prestaties leveren deze talenten een waar-
devolle bijdrage aan de Nederlandse cultuur.
 Hierna volgt een overzicht van de in 2018 toegekende studiebeurzen.
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KLASSIEKE MUZIEK 

Vera Beumer

Vera Beumer (2001) begon op haar zevende met vioolspelen. Van 2010 tot 2018 
studeerde zij aan de Academie voor Muzikaal Talent aan het conservatorium Utrecht 

bij liesbeth Ackermans en Chris Duindam. Ook heeft zij 
meerdere lessen gehad van violiste Emmy Verhey. Vera 
heeft gesoleerd met verscheidene orkesten zoals het 
Philips symfonie Orkest, het Nederlands Jeugd strijk-
orkest, het Britten Jeugdstrijk-orkest en met het Radio 
Filharmonisch Orkest in een project voor jonge talenten 
van de Academie voor Muzikaal Talent. Op elfjarige 
leeftijd debuteerde zij als soliste met de Legende van 
componist Wieniawsky. Vera won een aantal eerste 
prijzen bij nationale concoursen zoals het Prinses 
Christina Concours en het Britten Vioolconcours. 
 In september 2018 is Vera begonnen met haar studie 
aan de Royal College of Music in londen bij Daniel 
Rowland en Gabrielle lester.

Voor het bekostigen van haar eerste studiejaar aan de Royal College of Music in Londen 
ontving Vera Beumer een bijdrage van € 7.500.

 Uit het verslag van Vera Beumer: 
Tijdens een concert met het Nederlands Jeugd Strijkorkest kwam ik als concertmeester in 
contact met Daniel Rowland, die soleerde met het orkest. Zijn inspirerende en begaafde 
vioolspel motiveerden mij om auditie te gaan doen aan de Royal College of Music. Ik was 
erg blij dat ik werd toegelaten en kon gaan studeren bij Daniel Rowland. Naast de viool-
lessen bij hem, heb ik ook lessen bij viooldocente Gabrielle Lester.

 Sasha Witteveen

sasha Witteveen (2003) begon op haar tiende met contra-
bas omdat ze contrabassist Jack lemmon in de speelfilm 
Some Like It Hot zo grappig vond. In 2014 nam ze deel aan 
het tv-programma Het Orkest van Nederland, waarbij 
ze in de finale belandde en met het symfonieorkest een 
concert gaf in de Grote Zaal van het Concertgebouw. Na 
één jaar contrabas spelen was dit haar motivatie om 
door te stromen naar de sweelinck Academie, waar ze 
drie jaar lang les heeft gehad van Peter leerdam. In het 
studiejaar 2018-2019 begon sasha de vooropleiding aan 
het Conservatorium van Amsterdam. sasha won diverse 
prijzen, onder andere in het Koninklijk Concertgebouw 
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Concours 2017 en het Prinses Christina Concours. In 2018 nam sasha deel aan de 
International youth Bass Competition en behaalde ze tijdens het BAss2018 lUCCA 
festival in Italië de eerste prijs in haar categorie. In september 2018 won ze de 
Viennese Bass Days Competition in Amsterdam en speelde ze op het winnaars-
concert.
 Voor het volgen van de Zomercursus Youth Bass Camp in Italië ontving Sasha 
Witteveen een bijdrage van € 2.547.

 Uit het verslag van sasha Witteveen:
Gedurende de tien dagen heb ik deelgenomen aan de Youth Bass Competition en won de 
eerste prijs. Daarnaast heb ik tijdens het festival masterclasses, workshops en concerten 
bezocht, verschillende professionele bassisten ontmoet en veel kennis opgedaan over de 
wereld van bassenbouwers. De culturele stad Lucca heeft mij ook veel inspiratie gebracht. 
Tijdens het festival heb ik Sergio Scaramelli ontmoet, een hele beroemde en traditiegetrouwe 
luthier (een snaarinstrumentenbouwer en reparateur) uit Ferrara (Italië), die talrijke 
prijzen heeft gewonnen voor zijn contrabassen. Hij wilde graag voor mij een contrabas 
bouwen. De bas, naar het model van Carlo Landolfi, is prachtig geworden! Het Nationaal 
Muziekinstrumentenfonds heeft deze bas voor mij aangeschaft en ik ben ontzettend 
blij dat ik deze bas mag spelen. De reis naar Lucca heeft veel meer opgeleverd dan dat ik 
had verwacht!

Emma van Schadewijk

Emma van schadewijk (2003) begon op haar zevende met cello spelen en had les 
van Ela Hendriks-Cabaj. In 2015 kwam ze in de talentenklas van het conservatorium 
Artez en kreeg daar les van Inge Grevink en René Berman. sinds september 2018 

studeert ze aan de yehudi Menuhin school in 
surrey. Emma won onder meer eerste prijzen 
bij het Prinses Christina Concours als solist en 
met Trio Diotima, in het Britten Cello Concours 
en in het Herman Krebbers Concours. Emma 
heeft aan verschillende tv-programma’s 
deelgenomen, waaronder het Kinderprinsen-
grachtconcert, Podium Witteman (met Trio 
Diotima), de Zapp Music Challenge en Kin- 
deren voor Kinderen in Carré. Emma kreeg 
masterclasses van Gregor Horsch, Dmitri 
Ferschtman en Pieter Wispelwey.
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Sasha Witteveen begon op haar tiende met contrabas 
                                                                 omdat ze contrabassist Jack Lemmon 
                in de film ‘Some Like It Hot’ zo grappig vond
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Voor het bekostigen van haar studie aan de Yehudi Menuhin School in Surrey, Verenigd 
Koninkrijk, ontving Emma van Schadewijk een bijdrage van € 7.500.

 Fragment uit de motivatiebrief van Emma:
Twee weken geleden nam ik deel aan het Akoesticum Talent Programme in Ede. (…) Ik 
merk dat ik door deze intensieve dagen enorm geïnspireerd raak en dat ik veel meer uit-
daging nodig heb dan ik momenteel krijg. In mijn huidige situatie is het op hoog niveau 
muziek maken en school bijna niet te combineren. Op de Yehudi Menuhin School is alles 
geïntegreerd. Ik zou dus heel graag een beurs willen krijgen om op deze school in Engeland 
cello te kunnen studeren en me te begeven onder gelijkgestemde leeftijdgenoten. Voor 
mij lijkt dat de hemel.

Mischa van Tijn

Mischa van Tijn (2000) begon in 2008 met pianoles bij Marjès Benoist. In 2013 werd 
hij toegelaten tot de sweelinck Academie, waar hij verder studeerde bij Marjès 

Benoist en sinds de zomer van 2016 bij Frank 
van de laar. Mischa won diverse prijzen, onder 
anders bij het Prinses Christina Concours, bij 
de International Piano Competition for young 
Musicians en bij het Concours International 
de Piano de lagny in Frankrijk.
 In december 2016 en januari 2017 soleerde 
Mischa dankzij de JON prijs van het Prinses 
Christina Concours vijf keer bij het Jeugd 
Orkest Nederland o.l.v. Jurjen Hempel, in het 
derde Pianoconcert van Beethoven. In augus-
tus 2018 heeft hij tijdens The International 
Holland Music sessions masterclasses gevolgd 

bij Boris Berman en Claudio Martínez Mehner. Mischa studeert sinds september 2018 
aan de vooropleiding van het Conservatorium van Amsterdam.
 Voor het volgen van de Zomercursus piano International Holland Music Sessions, 
ontving Mischa van Tijn een bijdrage van € 3.712.

 Fragment uit het verslag van Mischa van Tijn:
(…) Vooral de lessen met Martínez Mehner waren ongelooflijk inspirerend. Hij gaf mij veel 
nieuwe inzichten en wij hadden vanaf het begin al een goede klik. Hij selecteerde mij 
om in zijn openbare masterclass spelen en ook om in het slotconcert te spelen. Ik hoop in 
de toekomst meer lessen bij hem te volgen en misschien later bij hem te gaan studeren. 
Bij de masterclass en het slotconcert in Bergen was pianiste Klara Min aanwezig, organi-
satrice van het Classical Bridge Festival in New York. Na afloop van het slotconcert nodigde 
zij mij uit om met een full scholarship in de zomer van 2019 naar New York te komen om 
mee te doen aan dit festival, bestaande uit masterclasses, workshops en concerten.
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Thomas Prechal

Thomas Prechal (2004) studeert aan de Academie Muzikaal Talent en krijgt daar 
cellolessen van onder anderen lenian Benjamins. Thomas won diverse prijzen, 
onder meer de Bohuš Heran International Cello Competition in Tsjechië en de eerste 
prijs van het Prinses Christina Compositie Concours 2017. Thomas treedt regelmatig 
op, als solist met orkest, in cello-piano repertoire en met zijn strijkkwartet, in 
Nederland, Tsjechië, Duitsland en spanje. Naast cellospelen houdt Thomas van 
componeren. Hij heeft meerdere stukken geschreven voor cello en piano, cello solo, 
kamermuziekensembles en voor cello met strijkorkest (Rapsodie). 
 Voor deelname aan het Peter de Grote Festival en voor privélessen bij Raphael Pidoux 
in Parijs, ontving Thomas Prechal een bijdrage van € 3.275.

 

 Uit het verslag van Thomas Prechal:
Afgelopen zomer (2018) nam ik deel aan het Peter de Grote Festival. Ik heb hier ongelooflijk 
van genoten. Je leert hier namelijk niet alleen je instrument spelen, maar ook snel en 
efficiënt kamermuziek instuderen met leeftijdsgenoten en ondertussen hoor je fantastische 
musici ’s avonds prachtige concerten spelen. Deze afwisseling van je solospel, zelf kamer-
muziek maken en profs horen musiceren maakt het Peter de Grote Festival zo uniek! 
Ook heb ik het afgelopen schooljaar lessen bij Raphaël Pidoux in Parijs gevolgd. Ik vond 
deze lessen zeer inspirerend omdat je zijn jaren ervaring van zowel het uitvoeren als 
het lesgeven, die hij heel goed aan je ‘over kan geven’, gewoon kan voelen! Ik ben de 
VandenEnde Foundation ontzettend dankbaar dat zij mij deze kans hebben gegeven!

 Alexander Jansen

Alexander Jansen (2005) was amper 
drie jaar oud toen hij voor het eerst 
ging ‘dirigeren bij een concert’ dat hij 
zag op de tv, hij zei toen al zeker te 
weten iets met muziek te willen. Hij 
begon op zijn zesde met pianospelen, 
kreeg eerst les van zijn moeder, piano-
docente E. Jansen. Vanaf zijn achtste 
leerde Alexander ook zingen en 
leerde solfège bij de Kathedrale Koor-
school te Utrecht. Vanaf zijn tiende 
ging Alexander steeds meer optreden, 
zowel als pianist als met het Koor-
schoolkoor, waarmee hij in 2017 de 
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Ik vond deze lessen zeer inspirerend omdat hij 
                           zijn jaren ervaring heel goed aan je over kan geven
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eerste plek veroverde tijdens het Internationale Concours young Bohemia in Praag. 
Ook met zijn pianospel won hij al diverse prijzen, onder andere de Publieksprijs en 
de Koninklijk Conservatorium Junior Compositieprijs tijdens het NBE Compositie 
concours. sinds 2017 zit Alexander op de Academie Muzikaal Talent in Utrecht. 
 Voor het bekostigen van de Vooropleiding Academie voor Muzikaal Talent ontving 
Alexander Jansen een bijdrage van € 2.950.

Maxim Heijmerink

Maxim (2000) begint op zijn elfde met muziek- en pianolessen en bereikt in 2012 de 
Finale van de Jeugdtalentenjacht van het Concertgebouw Amsterdam. Dat brengt 
hem in 2013 naar het Muziekgebouw aan ’t IJ. Maxim is in 2014 terug in het Muziek-
gebouw waar hij dan speelt met leden van het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Hij bezoekt enthousiast de summer Academy van het Peter de Grote Festival waar 
hij twee jaar op rij in de prijzen valt. Als de sweelinck Academie hem als leerling van 
Mila Baslawskaja aanneemt, is het 2015. Twee jaar later debuteert Maxim in het 
Concertgebouw Amsterdam met eigen composities die hij uitvoert met het ensemble 
van het Maestro Jules Orkest. In de Regio Finale van het Prinses Christina Concours 
in Haarlem wint hij in 2017 en in 2018 de Eerste Prijs. Naast zijn grote liefde voor 
klassieke muziek speelt Maxim in een Bigband, speelt hij jazz, Joodse en Israëlische 
muziek en houdt hij van improviseren en vooral ook van componeren, daarnaast 
maakt hij graag tijd om te sporten. Maxim doet dit schooljaar vwo-eindexamen.
 Voor het volgen van de Tel-Hai International Piano Master Classes in Israël en voor het 
volgen van de masterclass bij Nikolai Demidenko in Berlijn, ontving Maxim Heijmerink 
een bijdrage van € 4.500.

 Fragment uit de motivatiebrief van Maxim: 
Naast mijn reguliere piano-opleiding wil ik op uitdrukkelijk advies van Mila zoveel mogelijk 
éxtra leren. Daarom zou ik deze zomer ten volle willen benutten om zoveel mogelijk 
Masterclasses te volgen, onder andere in Tel-Hai, Israël. Daar wordt onderwezen door 
bekende en inspirerende pianopedagogen. Ook wil ik op advies van mijn docent volgend 
jaar Masterclasses volgen bij Nikolai Demidenko in Berlijn, een geweldige pianist en voor 
mij een groot voorbeeld. Ik verheug me enorm om van deze grootheden te leren en om met 
hun aanwijzingen een betere pianist te worden. Deelname aan dergelijke programma’s 
helpt mij ook om een internationaal netwerk op te bouwen voor mijn toekomstige 
carrière.

  ‘Ik verheug me enorm om van deze grootheden
                  te leren en om met hun aanwijzingen
                                                         een betere pianist te worden’
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Anuschka Pedano

Anuschka (2002) wist al op jonge leeftijd dat de altviool met zijn mooie warme 
klanken haar hart had gestolen. Op haar negende begon ze met altvioolessen van 

Julia Dinerstein, van wie zij nog 
altijd les heeft. Anuschka heeft mee-
gedaan aan diverse (internationale) 
concoursen en mooie prijzen 
gewonnen, onder andere bij het 
Britten Altvioolconcours, het 
Koninklijk Concertgebouwconcours 
en het Prinses Christina Concours. 
Anuschka is momenteel aanvoerster 
van de altviolen in het youth Talent 
Orchestra onder leiding van Mikhail 
Zemtsov. 
 sinds september 2016 maakt ze 

deel uit van het internationale strijkersorkest lGT young soloists te Zürich, waarmee 
zij soleert in Europa, Amerika en Azië. Begin 2018 heeft zij samen met de lGT young 
soloists de CD Nordic dream opgenomen onder het RCA Red seal label van sony 
Music. Hierin soleert zij met Serenade for viola and string orchestra van Edvard Bræin.
 Voor het volgen van drie masterclasses van Mikhail Zemtsov in Italië en Nederland, 
ontving Anuschka Pedano een bijdrage van € 3.830.

 Fragment uit het verslag van Anuschka Pedano:
Met dank aan de VandenEnde Foundation heb ik in de zomer van 2018 kunnen deelnemen 
aan de internationale masterclass Sinfonicamente in Verona. Ik heb daar intensieve 
altvioolessen mogen volgen bij Michael Kugel, maar kreeg ook les van Dana Zemtsov, 
Mikhail Zemtsov en Julia Dinerstein. De lessen waren niet alleen een grote verrijking voor 
mijn technische ontwikkeling en opbouw van mijn repertoire, maar vormden vooral 
ook een bron van inspiratie! (…)

Charlotte Spruit

Violiste Charlotte spruit (2000) studeert sinds haar vierde bij Coosje Wijzenbeek 
en speelde ook met de Fancy Fiddlers. In 2008 werd ze toegelaten tot de Jong Talent-
klas van het Amsterdamse Conservatorium. Charlotte won diverse prijzen en trad 
op als soliste bij onder andere het Kinderprinsengrachtconcert in Amsterdam. In 
2013 was ze één van de solisten bij het concert van Vivaldi voor Vier Violen, door het 
yehudi Menuhin schoolorkest. Ze studeert sinds 2017 met steun van de VandenEnde 
Foundation aan de Guildhall school of Music & Drama in londen. Waar ze onder 
andere coaching en masterclasses kreeg van David Dolan en Robert levin. Ook 
speelde ze met haar kwartet tijdens het south Downs summer Music International.
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Voor het bekostigen van haar tweede jaar aan de Guildhall School of Music & Drama, 
Londen, ontving Charlotte Spruijt een bijdrage van € 7.500.

 Uit het verslag van Charlotte:
Dit schooljaar ben ik ook begonnen met het volgen van barokvioollessen. Ik krijg lessen 
van Pavlo Beznosiuk, die ik ontzettend bewonder. Ik had tot dit schooljaar nog nauwelijks 
barokviool gespeeld, maar het was wel iets dat ik al heel lang wilde doen. Daarom ben ik 
heel erg blij dat ik er nu eindelijk echt mee bezig ben, dat ik zulke fantastische lessen krijg 
en de kans krijg om samen te spelen met andere barokmusici. Naast mijn individuele 
lessen speel ik ook veel kamermuziek. Ik speel in een strijkkwartet, waarmee ik al veel 
concerten heb gegeven en masterclasses heb gevolgd. 
 

Fama Koning

Fama Koning (2005) koos op haar zevende voor de cello. Zij kreeg eerst vier jaar les 
van Matthias Naegele en daarna van lenian Benjamins. In november 2016 won zij 
de tweede prijs op het concours van de Muziekcirkel in Driebergen. Als gevolg daar-
van mocht zij in februari van dit jaar het voorprogramma van het concert van Noa 
Wildschut verzorgen in de Grote 
kerk van Driebergen. Ook in de jaren 
die volgden won ze diverse prijzen. 
In juni 2017 werd zij toegelaten tot 
de Academie Muzikaal Talent (AMT) 
in Utrecht. samen met twee mede-
leerlingen van de AMT en drie leden 
van het Radio Filharmonisch Orkest 
voerde zij Souvenir de Florence van 
Tsjaikovsky uit in juni 2018 in het 
Muziekcentrum van de Omroep. 
 Voor het volgen van haar opleiding 
aan de Academie voor Muzikaal Talent 
(AMT) in Utrecht, ontving Fama Koning 
een bijdrage van € 1.200.

 Fragment uit het verslag van Fama: 
Ook dit jaar heb ik weer veel geleerd op de Academie Muzikaal Talent. Ten eerste ben ik nog 
meer van muziek en van mijn cello gaan houden dan ik al deed. Het inspireert me steeds 
om de andere en oudere leerlingen te horen en zien spelen. Ik heb genoten van de podium-
ervaring die ik opdeed op allerlei mooie locaties. In het sextet souvenir de Florence 
van Tsjaikovsky werd ik gecoacht door cellist Mick Stirling. Hij heeft me reuze veel geleerd 
op het gebied van ensemblespel. Daarbij gaf het me veel energie en blijdschap dat we 
dat moeilijke stuk onder de knie kregen. (…)
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Eduard Preda

Eduard Preda (2001) is opgegroeid in een muzikale familie. Op zijn vierde jaar speelde 
hij al piano en cimbaal met zijn vader, de internationaal bekende jazzmusicus 
Marius Preda. Zijn eerste pianolessen kreeg hij op zesjarige leeftijd van zijn opa in 
Holten. Hij zit momenteel op het Gymnasium sorghvliet te Den Haag, waar hij samen 

met zijn broertje Thomas, bassist, 
de muziek verzorgt tijdens diverse 
evenementen. Naast zijn klassieke 
pianostudie, componeert Eduard. 
Hij improviseert graag in diverse stij-
len, waaronder jazz, wat hem op zijn 
twaalfde een spontane piano battle 
met jazzpianist Chick Corea oplever-
de. In 2014 begon Eduard serieus met 
zijn klassieke pianostudie bij zijn 
huidige lerares Jos Kee te Den Haag. 
Eduard was in 2015 en 2016 finalist 
bij het Florence concours en zijn 

muzikale ontwikkeling verliep zo snel, dat Jos Kee advies inwon bij Jan Wijn. Deze 
geeft Eduard nu sinds 2017 aanvullende lessen. 
 Voor het bekostigen van individuele pianolessen bij Jan Wijn ontving Eduard Preda een 
bijdrage van € 1.800.

 Fragment uit het verslag van Eduard:
(…) Het afgelopen jaar is voor mij op muzikaal gebied heel bijzonder geweest. Mijn techniek 
is enorm vooruitgegaan en ik ben de emotionele kant van de muziek meer gaan benadruk-
ken. Dankzij de rijke, muzikale wijsheid van de heer Jan Wijn ben ik met meer emotionele 
diepgang gaan spelen. (…) 

Carter Muller

Carter Muller (2001) is een Nederlands-Amerikaanse klassieke pianist. Carter 
studeerde 2011 tot 2018 aan de sweelinck Academie, waar hij les kreeg van Marjès 
Benoist en Nino Gvetadze. In 2012 won hij de eerste prijs van de Talentenjacht van 
het Concertgebouw Open. Het jaar erop haalde hij als allerjongste deelnemer de 
halve finale van het internationale pianoconcours young Pianist Foundation. Naast 
vele optredens op diverse concertpodia was hij verschillende keren op televisie 
en radio te horen. Zo werd hij geportretteerd in de NTR-documentaire Nieuwe 
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                                   ‘Mijn techniek is enorm vooruitgegaan 
                                                                   en ik ben de emotionele kant van 
             de muziek meer gaan benadrukken’
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Meesters en gaf hij een liveoptreden bij Pauw en Witteman. Tijdens zijn studie aan 
de sweelinck Academie studeerde Carter al aan de dependance van de Imola 
Academy in Eindhoven. Hier kreeg hij maandelijks masterclasses van André 
Gallo, Alessandro Marino en Igor Roma. Inmiddels studeert hij in Zürich aan de 
Hogeschool van de kunsten, met reeds een uitnodiging op zak om het jaar erop 
naar het Conservatorium in Berlijn te gaan om te studeren bij Andras schiff. 
 Voor het bekostigen van zijn pianostudie aan de Hogeschool van de kunsten in Zürich, 
ontving Carter Muller een bijdrage van € 7.500.

 Fragment uit het verslag van Carter Muller:
(...) De lessen in Imola hebben mij tot dusver veel zelfvertrouwen gegeven en een nauwere 
affiniteit met het toetsenbord tot stand gebracht. Door de masterclasses in combinatie 
met mijn wekelijkse lessen aan het Conservatorium van Amsterdam heb ik een veel breder 
repertoire opgebouwd wat ik in tientallen optredens heb kunnen laten horen het afgelopen 
jaar. Hoogtepunten waren een tournee georganiseerd door het Prinses Christina Concours 
door Noord-Amerika, concerten in de Kleine en Grote Zaal van het Concertgebouw, en 
natuurlijk heb ik me door de begeleiding van Igor Roma beter kunnen voorbereiden op 
audities voor bacheloropleidingen, met als gevolg dat ik in Zürich ben aangenomen. (...)

Nikola Meeuwsen

Pianist Nikola Meeuwsen (2002) won op tienjarige leeftijd tijdens het steinway 
Concours 2012 in Amsterdam de eerste prijs en de publieksprijs, sindsdien is hij uit-
gegroeid tot opvallend pianotalent. Hij won in 2019 de Concertgebouw young Talent 
Award. In 2014 won hij het Koninklijk Concertgebouw Concours, en in 2012 het 
steinway Concours. Nikola Meeuwsen geeft concerten in binnen- en buitenland. Hij 
trad onlangs op met het Residentie Orkest in de Grote Zaal van het Concertgebouw. 
Hij gaf solorecitals in Milaan, Bologna, Triëst, Faro en Imola. 
 Nikola Meeuwsen studeert bij Marlies van Gent aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. sinds 2015 krijgt hij ook maandelijks lessen van Enrico Pace aan de 
prestigieuze Accademia Pianistica di Imola. 
 Voor het volgen van de lessen van Enrico Pace aan de Accademia Pianistica di Imola 

ontving Nikola Meeuwsen een bijdrage 
van € 7.500.

 Fragment verslag Nikola Meeuwsen:
(…) Nikola heeft een masterclass aan de 
Mendelssohn Akademie in Leipzig gevolgd. 
Ook is hij bij het Imola zomerfestival 
geweest en reist hij maandelijks naar Italië 
voor de lessen van Enrico Pace. De cursus 
in Leipzig en het zomerfestival in Imola 
waren inspirerend en Nikola zegt hier zelf 
over dat hij er ‘heel veel van geleerd heeft. 
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 Julius Backer

Julius Backer (2003) kreeg vanaf zijn zesde pianoles van 
Debora Prins. Zijn eerste optreden was een paar maanden 
later tijdens de Pianodriedaagse in Rotterdam (2009). 
Julius won diverse prijzen. Onder andere in 2012 de 
A-categorie van het noordelijke Haydn Muziek Festival 
en een jaar later met zijn oudere zus Paulien (klarinet), 
als duo de B-categorie van datzelfde festival. In 2014 won 
Julius de A-categorie van het landelijk steinway Piano 
Concours. Julius studeerde aan de Jong Talentklas van het 
Conservatorium van Amsterdam en vanaf 2018 aan de 
yehudi Menuhin school in surrey, Verenigd Koninkrijk.
 Voor het bekostigen van zijn pianostudie aan de Yehudi 
Menuhin School ontving Julius Backer een bijdrage van 
€ 7.500.

ZANG

Ana Balestra

Ana Balestra (1998) is jong begonnen 
met zingen, vanaf 2008 in het kinder-
koor Nieuw Vocaal Amsterdam. Nu 
volgt zij het eerste jaar van de Bachelor-
opleiding van het conservatorium in 
Amsterdam en heeft ze les van Don 
Marrazzo, ook wordt ze gecoacht door 
pianist Nathalie Doucet. Zij volgt 
masterclasses in Nederland, Italië, 
Zwitserland en Oostenrijk bij gerenom-
meerde docenten zoals Margreet 
Honig, Paul Triepels, Valerie Guillorit, 
Alexander Oliver en Adelisa Tabiadon.
 Voor het volgen van de Masterclass 
van Margreet Honig, ontving Ana 
Balestra een bijdrage van € 1.075.

Maria Warenberg

Mezzosopraan Maria Warenberg (1995) kreeg op haar zesde jaar haar eerste piano-
lessen en pas op zestienjarige leeftijd van Marjan Kuiper haar eerste zangles. 
Een half jaar later deed zij mee aan het Prinses Christina Concours en behaalde de 
Aanmoedigingsprijs. Datzelfde jaar werd Maria aangenomen op de school voor Jong 
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Talent van het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag. Maria komt uit een 
bijzonder muzikale familie (haar 
broer is de getalenteerde cellist 
Alexander Warenberg). sinds sep-
tember 2015 studeert Maria aan het 
Conservatorium van Amsterdam bij 
sasja Hunnego. In 2017 kreeg Maria 
steun van de VandenEnde Foundation 
voor het volgen van een zomercursus 
Classical singing & New york in June. 

Ook heeft Maria geparticipeerd in de Opera summer school tijdens het Grachten-
festival te Amsterdam. 
 Voor het volgen van de zomercursus bij het Centre for Opera Studies in Sulmona, Italië, 
ontving Maria Warenberg een bijdrage van € 6.518.

 Uit het verslag van Maria Warenberg: 
Afgelopen zomer heb ik op Sicilië voor het eerst een hele operarol gezongen: Cherubino 
in le Nozze di Figaro van Mozart. Het was een droom die uitkwam. Jonge operazangers 
vanuit de hele wereld die aan het programma van de Mediterranean Opera Studio and 
Festival mogen deelnemen, krijgen de mogelijkheid om een rol in een opera te zingen, 
masterclasses te volgen en concerten te geven. 

    

Deze cursus op Sicilië, met een uniek en fantastisch opera programma in een inspirerende 
internationale omgeving, heeft mij zeer veel gebracht. Ik heb de kans gekregen om van 
geweldige zangdocenten en coaches les te krijgen; met een regisseur, dirigent en orkest te 
werken; de rol van Cherubino te kunnen zingen en met fantastische jonge zangers uit de 
hele wereld samen te werken. Door de inspirerende lessen, coachings en begeleiding van 
gerenommeerde zangers, pedagogen, dirigent en regisseur, kom je in een flow waardoor je 
pijlsnel vooruitgaat.

Raoul Steffani

Bariton Raoul steffani (1992) studeerde zang aan de conservatoria van Tilburg en 
Amsterdam waar hij summa cum laude afstudeerde. Hij viel de afgelopen jaren 
regelmatig in de prijzen: zo won hij onder andere in 2018 de GrachtenfestivalPrijs en 
de Dutch Classical Talent Publieksprijs. Raoul studeerde aan de Universität für Musik 
und darstellende Kunst in Wenen. Hij wordt momenteel gecoacht door Margreet 
Honig. Daarnaast volgde hij masterclasses bij Thomas Hampson, Christa ludwig, Elly 
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                      ‘Door de inspirerende lessen en begeleiding van gerenommeerde

 zangers, pedagogen, dirigent en regisseur,              
                                           kom je in een flow waardoor je pijlsnel vooruitgaat’
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Ameling, Nelly Miricioiu en Marjana lipovšek. Van 2016 
tot 2018 was hij lid van de Dutch National Opera Academy, 
waar hij debuteerde als Guglielmo (Così fan tutte). Raoul 
heeft een grote voorliefde voor het liedrepertoire. In 
die hoedanigheid werkt hij regelmatig samen met de 
Duitse liedspecialist Gerold Huber, met wie hij het 
najaar van 2018 zijn debuut-cd Deep in a dream gewijd 
aan schumann, Grieg, sibelius en Berg bij Challenge 
Records International uitbracht. Daarnaast geeft hij 
recitals met Daan Boertien en lucas en Arthur Jussen. 
Raoul volgt voor het tweede jaar zanglessen bij Nelly 
Miricioiu in londen.
 Voor het volgen van privélessen van Nelly Miricioiu in 
Londen ontving Raoul Steffani een bijdrage van € 3.562.

 Uit het verslag van Raoul steffani: 
Het afgelopen jaar heb ik wederom de kans gehad om op regelmatige basis met de Brits-
Roemeense sopraan Nelly Miricioiu te werken. Dit zijn voor mij geweldige momenten om 
te leren van een professional die al 30 jaar op het hoogste niveau in de operawereld actief 
is. Niet alleen haar directe en precieze manier van lesgeven maar ook haar enorme kennis 
over repertoire, ademtechniek en de Italiaanse taal helpen me elke keer weer verder. 
Inmiddels hebben we ook een gezamenlijke taal opgebouwd waardoor we elkaar nog 
sneller begrijpen en tot betere resultaten komen. Het is elke keer heel inspirerend voor mij!

JAZZ EN POP

Gijs Idema

Gijs Idema (1996) studeerde jazzgitaar 
aan het Conservatorium van Amster-
dam. Daar kreeg hij les van Jesse van 
Ruller, Reinier Baas en Martijn van 
Iterson. Hij slaagde cum laude met een 
10 en vertrok naar New york voor zijn 
master aan de Manhattan school of 
Music, waar hij momenteel les krijgt 
van Christopher Rosenberg, Arturo 
O’Farrill, Dave liebman en Ron Carter. 
Van zijn trio verscheen vorig jaar het 
album Squares.
 Voor het bekostigen van zijn twee-
jarige masterstudie aan de Manhattan 
School of Music in New York, ontving 
Gijs Idema een bijdrage van € 7.500.
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 Chris Kross

Christopher (Chris) Kross (1995) werd geboren in Aruba 
en speelde van jongs af aan op alles wat enigszins 
geluid wilde maken. Op zijn vijfde begon hij met blok-
fluitles, ging daarna door met pianoles, maar koos 
tenslotte voor de gitaar, waar hij niet alleen goed op 
leerde spelen, maar waar hij ook liedjes op componeerde. 
In 2012 begon Chris de band On Set en speelde op alle 
festivals van Aruba, inclusief meerdere keren op het 
Caribbean sea Jazz Festival. Daarna kwam de vierkop-
pige band Fuente, waarmee Chris een album maakte 
in 2015. Hij trad op in Curaçao, Bonaire, south Carolina, 
Miami, Boston, New york en Valencia. Zijn muzikale 
helden zijn onder andere Miles Davis, Mike stern, 
Alejandro sanz en Toto. Zijn favoriete muziekgenres 
zijn Jazz, R&B, Funk, salsa, latin Jazz, Bossa Nova en 
Timba. Chris werd aangenomen aan de Berklee College 
of Music in Boston (Verenigde staten), waar hij Jazz 

Performance and Contemporary Writing & Production studeert. 
 Voor het bekostigen van zijn studie aan de Berklee College of Music ontving Chris Kross 
een bijdrage van € 7.500.

Gideon Tazelaar 

Gideon (1997) begon op zijn zevende met saxofoonspelen. Op zijn achtste trad hij op 
in het Concertgebouw in Amsterdam en vanaf zijn elfde speelde hij bijna ieder jaar 
op het North sea Jazz Festival, onder andere met zijn eigen kwartet. Op zijn veertiende 
werd hij toegelaten tot de bacheloropleiding van het Conservatorium van Amster-
dam. Hij studeerde cum laude af in 2017 en woont nu in New york, waar hij verder 
studeert aan de beroemde Juilliard school om het maximale uit zijn talent te halen.
 Voor het bekostigen van zijn studie aan de Juilliard School of Music in New York, 
ontvangt Gideon Tazelaar een bijdrage van € 7.500.

MUSICAL

Ezra van Nassauw

Ezra (1988) is een Nederlands zanger, acteur, pianist, docerend musicus, arrangeur/
componist en (koor)dirigent. In 2013 was hij te zien als acteur in soldaat van Oranje 
de musical en in het jaar 2014 was hij de oprichter van het Oranje-initiatief. Verder 
was hij te zien als Niels in de theatershow van Dolfinarium. 
 Voor het bekostigen van zijn studie Musical Direction and Coaching aan de Royal 
Academy of Music in Londen, ontving Ezra van Nassauw een bijdrage van € 10.000.
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 Uit de verslagen van Ezra van Nassauw: 
Weekenden bestaan niet meer. Soms is er een extra repetitie, en zo niet dan is het fulltime 
arrangeren en repertoire instuderen. Time management en discipline zijn essentieel. (…)
 Naast 2 vocale arrangementen heb ik 12 arrangementen verzorgd voor het orkest. 
Bladmuziek zoeken, opnames beluisteren, hier en daar transcriberen, de componist eren 
en tegelijkertijd de creatieve geest de ruimte geven; het blijft altijd een heerlijk proces om 
zulke arrangementen te creëren en vervolgens achter de toetsen te kruipen en samen 
met een geweldig orkest, cast en productieteam een show neer te zetten. (…)
 “I am pleased to tell you that you have successfully completed Master of Arts Musical 
Theatre and have been awarded distinction.” Ofwel op z’n Hollands: cum laude geslaagd! 

THEATER

Sake Wijers
sake Wijers (1996) had zangles van Edward Hoepelman en Katrien Verheijden, en 
acteerlessen Brigitte Odett en Marc Krone. Danslessen kreeg hij van André de Jong 
en Danielle Waijers. Gedurende zijn Bacheloropleiding Muziektheater aan het 
Fontys Conservatorium in Tilburg speelde hij in Fiddler on the Roof en hij speelde 
Harold Bride in Titanic. Na zijn afstuderen wil hij zich met zijn Masteropleiding 
Musical Theatre Mountview in londen, verder ontwikkelen als performer.
 Voor het bekostigen van zijn studie MA Musical Theater op The Royal Academy of Music 
in Londen, ontving Sake Wijers een bijdrage van € 7.500. 

Juliët Daalder

Juliet Daalder (1995) is een Nederlandse jeugdactrice. 
Daalder had een belangrijke rol als Halima in de 
speelfilm Razend uit 2011 van Dave schram, naar 
het gelijknamige boek van Carry slee. In het vierde 
seizoen van de KRO serie Vrijland speelde Daalder 
de rol van Bellefleur de Zeeuw, een van de kinder-
hoofdrollen. In 2014 vertolkte ze de rol van Julia van 
Looy in de misdaadserie Noord Zuid. De KRO serie 
gaat over de Amsterdamse rechercheur Dana, 
gespeeld door Ariane schluter, die haar achtergrond 
als psychologe inzet bij het oplossen van misdaden. 
Juliet Daalder volgde in 2015 een vooropleiding aan 
de Central school of speech and Drama in londen. 
Het jaar erop werd zij op diezelfde school toegelaten 
aan de BA-(hons) Acting.
 Voor het bekostigen van haar bachelorstudie 
aan de Royal Central School of Speech and Drama 
in Londen, ontving Juliët Daalder een bijdrage van 
€ 7.500.
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 Uit het verslag van Juliët Daalder: 

Op dit moment zit ik in het derde en laatste jaar aan de Royal Central School of Speech & 
Drama. We bereiden ons dit jaar voor op de professionele ‘acteerwereld’. (…) In het eerste 
kwartaal heb ik de hoofdrol mogen spelen in onze productie van six Degrees of separation. 
Daarbij heb ik de kans gekregen om met de hele getalenteerde en gepassioneerde 
regisseur Geoffrey Colman te werken. Tijdens het repetitieproces was het zeer bijzonder 
en verrassend voor mij te ervaren hoe ik in staat was om alle technieken, die ik in de 
voorgaande jaren heb geleerd, op een zeer natuurlijke wijze toe te passen. Dit kreeg ik 
ook als feedback van mijn docenten en regisseurs. Het was zo’n gave ervaring om mijzelf 
niet alleen student te voelen, maar ook werkende acteur. (…)

       

FILM EN TELEVISIE

Veronique Engel
Veronique Engel (1994) studeerde Media, Informatie en Communicatie met als 
specialisatie Redactie en Mediaproductie en deed een minor Toegepaste Fotografie 
aan de Fotovakschool Rotterdam. Praktijkervaring deed ze bij verschillende bedrij-
ven op middels het creëren van tv-formats, het bedenken en pitchen van media-
concepten en het produceren van documentaires. Vanuit deze ervaringen is het 
haar steeds duidelijker geworden dat ze zich verder wil ontwikkelen tot een 
allround documentairemaker. In haar geheel zelfstandig gemaakte documentaire 
Olympic Dream of Rio laat Veronique zien een goede invalshoek voor haar verhaal 
te vinden, te informeren, te emotioneren en tot nadenken aan te zetten.
 Ze wil als autonome documentairemaker, die het hele spectrum van ontwikkeling 
t/m editing zelf doet, van al deze aspecten in het proces meer kennis op doen en 
zich met name verdiepen in de ontwikkeling en de storytelling.
 Voor het volgen van haar tweede jaar aan de Master of Fine Arts opleiding Social 
Documentary Film aan The School of Visual Arts in New York, ontvangt Veronique Engel 
een bijdrage van € 7.500.

Roel van Beek 

Roel van Beek (1996) rondde in 2018 zijn studie aan de Filmacademie af. In zijn derde 
jaar liep Roel stage bij het Poolse bedrijf Orkafilm. Gedurende het vierde jaar heeft 
Roel, buiten zijn werk aan de animatiefilm The Library of Things (2018, Ruben Nijsen), 
zich beziggehouden met het ontwikkelen van een animatieserie in samenwerking 
met Jessie Tiemeijer, lila Goeman Borgesius en Chiara Aerts. Roel is een ambitieus 
filmmaker. Op animatiegebied is hij in alle facetten van het maken geïnteresseerd: 

  ‘...het was bijzonder en verrassend te ervaren hoe ik in staat   
                                                               was om alle technieken die ik in de voorgaande 
                               jaren heb geleerd, op natuurlijke wijze toe te passen’
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de ontwikkeling van het verhaal, de art direction, de regie. De behoefte om zich 
verder te bekwamen in zijn vak leidt als vanzelf tot een vervolgopleiding op de 
prestigieuze National Film and Television school (NFTs), Verenigd Koninkrijk.
 Voor het bekostigen van zijn studie aan de masteropleiding Directing Animation NFTS 
Beaconsfield, Verenigd Koninkrijk, ontving Roel van Beek een bijdrage van € 7.500.

 Uit het verslag van Roel: 
Het afgelopen half jaar heb ik mijn tijd doorgebracht in het pittoreske Beaconsfield. Hier 
studeer ik Directing Animation  aan de NFTS. Na een voornamelijk computeranimatie 
georiënteerde studie op de Filmacademie, is het een fijne verandering om mijn handen 
eens goed vuil te maken. Zo hebben we met zand geanimeerd en zit ik momenteel tot aan 
mijn enkels in de klei. 
 Ik leer erg veel van mijn klasgenoten en de mensen in de andere vakklassen. Samen met 
hen experimenteer ik op met licht, geluid, muziek, compositie en meer. We worden weke-
lijks getrakteerd op een masterclass van iemand uit het werkveld. We gaan in gesprek met 
mensen zoals Michael Dudok de Wit, Pawel Pawlikowski, Phoebe Waller-Bridge, Louis 
Theroux en meer. Het is van onschatbare waarde om hun verhalen en wijsheden te horen. 

DANS

Joshua Okonkwo 
Joshua (2005) begon op zevenjarige leeftijd met dans bij shaker op de Urban 
dansschool in Amsterdam Zuidoost. Op negenjarige leeftijd won hij de Europese 
Kampioenschappen in Rimini voor Hiphop en kwam hij in de finale bij Junior Dance 
tv-programma van de Avro-Tros. In september 2017 is hij gaan studeren in de dans-
klas bij lucia Marthas, Institute for Performing Arts in Amsterdam, samen met Havo/
Vwo Gerrit van der Veen. Hij deed gelijk mee aan een fixe stage; 12 uitzendingen 
voor de ‘lang leve de Muziekshow’ van NPO Zapp.
 Voor het volgen van het tweede jaar aan de vooropleiding hbo-bovenbouw bij Lucia 
Marthas, ontvangt Joshua Okonkwo een bijdrage van € 1.200.

 Uit het verslag van Joshua Okonkwo:  
Ik vind 5 O’Clock een topopleiding omdat hij breed verbonden is met allerlei vormen van 
theater en omdat ze er heel goed zijn in het coachen van jezelf als ‘mens’ in de dans; in 
plaats van andersom. 

Jacobine Pouw

Jacobine Pouw (1999) zat sinds haar tiende op de Nationale Balletacademie in 
Amsterdam. Ze werd als één van twee leerlingen van haar school geselecteerd om 
mee te doen aan het Exchange programma met Canada’s National Ballet school. 
Jacobine ontving in respectievelijk 2012 en 2015 een studiebeurs van de VandenEnde 
Foundation voor het volgen van een zomercursus. Ze is uitgenodigd door het 
Oklahoma City Ballet (OKCBallet) om hun zes weken durende zomercursus te volgen 
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die tevens als auditie zal dienen voor een plaats in het 
gezelschap. De kosten voor de cursus worden volledig 
door het OKCBallet betaald, maar voor haar reis- en 
verblijfkosten vraagt Jacobine ondersteuning.
 Voor het volgen van de Oklahoma City Ballet Summer 
Incentive ontving Jacobine Pouw een bijdrage van € 4.700.

 Uit het verslag van Jacobine Pouw:
Wat ik vooral bijzonder vond aan deze Summer Intensive is 
dat er werd benadrukt dat fouten maken heel belangrijk 
is om je te ontwikkelen als danser en artiest. Hoewel je 
natuurlijk altijd je best doet, werd je gestimuleerd om te 
kijken hoe ver je kan gaan. Als je pirouettes te proberen. 
Ook als dat nog niet lukte. Daarnaast gaven de docenten 
goede correcties. Niet alleen goede correcties om je tech-
niek te verbeteren, maar ook om groter te bewegen en 
meer te dansen, zelfs in een gewone techniekles. Dit zijn 
belangrijke kwaliteiten tijdens audities voor balletgezel-
schappen. Al met al heb ik dan ook veel geleerd bij de 
Summer Intensive van Oklahoma City Ballet en leuke mensen 
leren kennen. Als kers op de taart heeft Oklahoma City 

Ballet mij een studio company contract aangeboden. Helaas is dit een baan waar geen 
salaris tegenover staat, dus ben ik mij op dit moment aan het beraden op mijn (financiële) 
mogelijkheden om dit contract te kunnen accepteren.

Noah Hak

Noah Hak (2002) is een zeer getalenteerde 
jonge danser die mooie resultaten behaalt 
op de Nationale Ballet-academie (NBA). Hij 
heeft daar in verschillende voorstellingen 
gedanst. Hij vraagt een bijdrage voor zijn 
collegegeld, de zomercursus van het NBA 
en de 12-uurslessen.
 Voor het bekostigen van de Vooropleiding 
aan de Nationale Ballet-academie Amsterdam 
(inclusief de overstap naar European School of 
Ballet) en voor het volgen van een zomercursus 
ontving Noah Hak een bijdrage van € 7.500.

 Uit het verslag van Noah Hak:
Afgelopen jaar, in de zomer van 2018 heb ik 
de keuze gemaakt om van de Nationale Ballet-
academie naar de European School of Ballet 
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te gaan. De school zit in de prachtige Chassé studio’s, in een voormalige kerk hier in 
Amsterdam. Voor mij de beste stap die ik heb kunnen zetten.
 Mijn kwaliteiten werden direct gezien waardoor het vertrouwen in mijzelf groeide. 
Door de manier van lesgeven en de omgang met de leerlingen door het team heb ik mij op 
mentaal vlak ook sterk kunnen ontwikkelen en daardoor heb ik grote stappen kunnen 
zetten in het verbeteren van mijn balletprestaties. Het een heeft immers met het ander te 
maken. 
 Het was dan ook echt geweldig om te horen van Jean Yves Esquerre, artistiek directeur 
van de European School of Ballet, dat ik twee weken naar de Summer School van de ballet-
school van de Parijse Opera mag gaan (L’Ecole de Danse de l’Opera national de Paris) en 
ook een scholarship hiervoor heb gekregen. Een prachtige bevestiging voor mijzelf en van 
de ontwikkeling die ik op de European school of Ballet doormaak. Ik verheug mij er natuur-
lijk zeer op om te zien waar ik nu sta, en ook op Parijs zelf! Ik voel het als een voorrecht dat 
ik mij nog verder mag spiegelen tijdens de Summer School van deze hoog aangeschreven 
Balletschool. 
 Ik ben dan ook heel dankbaar dat ik mede door de financiële steun van de VandenEnde 

Foundation deze stappen kan en mag maken om 
mijn droom als klassiek danser verder te kunnen 
verwezenlijken.

Samuel Reurekas

samuel Reurekas (2003) heeft in 2016 Billy 
Elliot gespeeld in de gelijknamige musical. 
Zijn passie en talent voor dansen zijn ontdekt 
op de Billy Elliot school (waar de jonge ‘Billies’ 
werden opgeleid om te hoofdrol te kunnen 
spelen). samuel had voor die tijd niet eerder 
gedanst. 
 Inmiddels zit samuel 3 jaar op de voor-
opleiding van de Nationale Balletacademie 
Amsterdam, waar hij een zeer goede beoor-
deling kreeg.
 Voor het bekostigen van de Vooropleiding aan 
de Nationale Balletacademie Amsterdam ontving 
Samuel Reurekas een bijdrage van € 2.826.

Otto van Sloun

Otto van sloun (2001) zat van 2012 tot 2014 op de balletschool van Marijke Clijsters in 
Bree (België). Daarna stoomde hij door naar de Nationale Balletacademie in Amster-
dam waar hij van 2014 tot 2017 les had. Toch maakt hij zijn studie het liefste af aan de 
Koninklijke Balletacademie in Antwerpen omdat hij daar in een internaat kan wonen 
en zich zo beter kan concentreren op zijn studie. 
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Voor het voltooien van zijn opleiding aan de 
Koninklijke Balletacademie in Antwerpen ontving 
Otto van Sloun een bijdrage van € 3.434.

 Uit het verslag van Otto van sloun:
(…) Dit jaar is mijn Graduation jaar en dus een jaar 
om te gaan auditeren bij balletgezelschappen. 
Ik heb al verschillende audities gedaan o.a. in 
Leipzig, Praag, Madrid en Stockholm.
 Ik liet me niet afschrikken doordat ik overal bijna 
de jongste was. Leeftijd liep soms op tot 22/23 jaar 
maar ik kwam telkens vrij ver in de auditierondes 
wat me goede moed gaf. Bij de Grand Audition  
in Barcelona waar ik dus aan mee mocht doen, 
waren tien balletgezelschappen uitgenodigd om 
te komen kijken. De class ging goed en ik probeerde 
zoveel mogelijk aan mijn uitstraling te denken. 
Het dansen op een hellend podium was wel even 
wennen. Van de 192 deelnemers waren er 56 door 
naar de 2de ronde, waaronder ik! De volgende 
dag mochten we onze zelfgekozen variatie 
dansen. Ik was best wel zenuwachtig omdat er 

veel van afhing maar ik heb tijdens de variatie van le Corsaire alles gegeven wat ik had. 
Van de 56 deelnemers waren er uiteindelijk 25 dansers, waaronder ikzelf, die een interview 
met een bepaald gezelschap kregen. Sommigen kregen 2 of 3 interviews. 
 Ik mocht op gesprek bij het Lithuanian Ballet (Vilnius/Litouwen) en bij het Ural Ballet 
(Jekaterinenburg/Rusland)!!! Na research gedaan te hebben, en overleg thuis en met mijn 
balletdocenten heb ik de keuze gemaakt om JA te zeggen tegen: Ural Ballet! Het is een 
gezelschap dat vernieuwend bezig is en ik begin er als corps de ballet. Het heeft de klassieke 
stukken maar ook neo-klassiek. Ondanks de afstand, voelt de keuze die ik gemaakt heb 
ontzettend goed omdat ik hier verder gecoacht ga worden en vaak zal gaan optreden. Er 
komt nog een drukke periode aan i.v.m. het aanvragen van o.a. een werkvisum voor het 
aankomende balletseizoen 2019/2020 bij the Ural Opera Ballet maar ik heb er écht zoveel 
zin in!
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                   ‘Ik was best wel zenuwachtig omdat 
                                                                     er veel van afhing, 
                                                      maar ik heb alles gegeven wat ik had’
 



Omani Ormskirk 

Omani Ormskirk (1999) begon op haar zesde met dansen en is nooit meer gestopt. 
Tijdens haar studie aan Codarts in Rotterdam deed ze in 2013 mee aan So You Think 
You Can Dance - The Next Generation en werd tweede. Een paar jaar later, in 2015 
deed ze mee met de wedstrijd World Championships of Performing Arts in los Angeles, 
California. Ze deed mee in de categorie senior dancer (16+) en werd eerste, wat haar 
de titel Senior Grand Champion Dancer of the World opleverde. Als gevolg van deze 
prijs mocht een TedEx speech geven, waarin ze vertelde over haar passie voor dans. 
Omani werd in 2017 aangenomen aan de Juilliard Ballet school in New york.
 Voor het bekostigen van haar tweede bachelor jaar aan de Juilliard Ballet School in 
New York, ontving Omani Ormskirk een bijdrage van € 7.500.

 Uit het verslag van Omani Ormskirk:
Ik ben momenteel bezig met mijn tweede jaar aan The Juilliard School. Daar volg ik 
de uitvoerende dansopleiding Bachelor of Fine Arts in Dance. Ik heb ontzettend veel 
geleerd dit afgelopen jaar. In november werkte ik mee aan een groot project genaamd 
‘Choreographers and Composers’. Dit is een samenwerking van derdejaars ‘student 
choreographers’, studenten die bezig zijn hun Master te behalen in componeren en 
tweedejaars uitvoerend dans studenten (waaronder ik). Dit was een zeer creatief proces 
waaraan iedereen een steentje moest bijdragen. 
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Vijfentwintig jaar een unieke, 
eigenzinnige stijl

Viktor& Rolf: Fashion Artists 25 Years: 
Overzichtstentoonstelling Victor&Rolf 
in de Kunsthal Rotterdam

Jubileum

In de Viktor&Rolf show van 2015 werd ‘wearable art’ getoond, oftewel kleding-
stukken die ogen als schilderijen en die je aan kunt trekken. 1996: le Parfum was de 
allereerste geur van Viktor & Rolf. De flesjes konden niet open, zodat er alleen een 
imago en een belofte was. 25 jaar shows en vrijwel altijd opwinding over de collectie: 
de samenwerking tussen Viktor Horsting en Rolf snoeren heeft steeds tot compromis-
loze schoonheid en uitzonderlijke producten geleid. Juist omdat Viktor&Rolf graag 
werken op het snijvlak tussen mode en kunst was de Rotterdamse Kunsthal bij 
uitstek geschikt als locatie voor hun tentoonstelling. In samenwerking met de 
Canadese curator Thierry-Maxime loriot en de ontwerpers zelf, werd Viktor& Rolf: 
Fashion Artists 25 Years georganiseerd. Een tentoonstelling gebaseerd op de tentoon-
stelling van de National Gallery of Victoria in Melbourne. 
 

Zestig werken

In de Kunsthal waren onder meer werken uit Bedtime Stories (2005), The Fashion 
Show (2007), de NO collectie (pret-à-porter, najaar 2008) waarmee Viktor & Rolf 
protesteerden tegen de snelheid en de druk van het modesysteem.), Red Carpet 
Dressing (met kleding gemaakt van rood tapijt) (2014), Wearable Art (2015), Van Gogh 
Girls (2015) en de gehele Russian Doll collectie (1999, in de show werden alle kleding-
stukken over elkaar heen gedragen) te zien.
 De bezoekers konden ook de trouwjurk en rouwjurk van Prinses Mabel van Oranje-
Nassau bewonderen en kijken naar twee kostuums van Madonna. Tevens waren er 
25 replica’s van antieke poppen gekleed in de meest iconische ontwerpen van de 
modekunstenaars te zien uit de Dolls serie. Deze porseleinen poppen, dragen haute 
couture die exact op schaal is nagemaakt met behulp van de originele patronen. 

 

6.2
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 Catalogus en KidsLAB

Er verscheen een catalogus met daarin een exclusief interview van de curator met 
de ontwerpers, inclusief een ‘glossary’ van Viktor&Rolf en een rijke iconografie 
met beelden van toonaangevende kunstenaars en fotografen zoals Cindy sherman, 
Andreas Gursky, Herb Ritts, Anton Corbijn, Mert & Marcus, Annie leibovitz, David 
laChapelle, Tim Walker, Nick Knight en Inez & Vinoodh. 
 Ook verscheen er een limited edition versie met een C-gedrukte Viktor&Rolf 
schets, genummerd en ondertekend door de ontwerpers zelf. 
 Er was een Haute Couture KidslAB, waar kinderen en gezinnen hun eigen talenten 
konden onderzoeken en konden leren van de meesters. Geïnspireerd op de bruids-
jurk van Prinses Mabel mochten zij een modeaccessoire maken met behulp van 
verschillende vouw- en laagtechnieken. Viktor&Rolf gaven ook tekst en uitleg 
aan studenten en Kunsthal Vrienden: op 13 september werd er een Masterclass 
georganiseerd. In deze uitverkochte editie gingen zij in op hun werk en inspiraties, 
curator Thierry-Maxime loriot leidde het gesprek. Ook bespraken de ontwerpers 
een aantal portfolio’s van studenten met het publiek en was er ruimte voor discussie 
en het stellen van vragen. 

Marketingactiviteiten

De Kunsthal heeft een groot netwerk om de eigen reguliere doelgroepen te bereiken. 
Er werden folders verspreid, nieuwsbrieven rondgestuurd, uitnodigingen in brieven-
bussen gestopt, affiches geplakt en uiteraard werd er ook gebruik gemaakt van 
social media kanalen. Daarnaast werd er ter ere van deze tentoonstelling ook Karla 
Otto, een internationaal PR bureau ingezet, een bureau waar de modeontwerpers 
veel mee samenwerken. Het doel was om zoveel mogelijk free publicity te genereren, 
online en in print in samenwerking met Karla Otto, studio Viktor&Rolf en Rotterdam 
Partners. Zo werden Vogue en sPOOR Magazine mediapartners, en er werd een 
grootschalige A0 postercampagne opgezet door heel Nederland, onder meer op 
Ns-stations. 

Daarnaast hebben zorgden de vele partners van de Kunsthal ook voor extra 
publiciteit: hoofdsponsor ING, de BankGiroloterij, Mainport Hotel, De Bijenkorf en 
Nationale Nederlanden. 

Tevreden 

135.000 bezoekers kwamen op de voorstelling af, de pers was overwegend positief. 
Het was een voorstelling ‘voor iedereen’, benadrukte curator loriot in het AD: ‘Je ziet 

De meeste ontwerpen zijn nu nog net zo spectaculair 
                                      als toen ze werden geshowd  NRC Handelsblad



57

veel kunstdisciplines terug in mijn tentoonstellingen. Ik wil namelijk dat het voor 
iedereen leuk is: voor mijn vader die advocaat is en niet zoveel van mode weet tot 
mijn 11-jarige neefje.’

 Trouw schreef onder andere over de voorstelling: 
De betrekkelijk bescheiden expositie (78 stukken, waaronder twee kostuums voor popster 
Madonna) is tamelijk ingetogen van vormgeving. Dat is prettig, want de stukken zijn van 
zichzelf al zo overdonderend dat ze geen extra sfeermakers nodig hebben. Saillant detail: 
een kunstenaar vermeldt niet expliciet hoeveel tijd de vervaardiging van een kunstwerk 
kostte. Hier lezen we op bordjes dat er aan een item 80, 304 of zelfs 840 uur is gewerkt.

In het verslag van de Kunsthal wordt tevreden teruggeblikt op de tentoonstelling: 
‘Je kon de bezoekers op zaal echt zien genieten, vol verwondering keken velen van hen 
naar de creaties. Veel bezoekers bekeken ook de details van de werken die zij eerder alleen 
op plaatjes konden zien. 
 Van de bezoekers kwamen enorm veel positieve reacties, bijvoorbeeld op social media. 
Hierop werden reacties geplaats zoals: ‘Vandaag deze prachtige tentoonstelling bezocht. 
Wat een creativiteit!! Eén bron van inspiratie!’ Maar ook: ‘Ik ben geweest en vond het 
geweldig. Aanrader!’ 
 Voor de overzichtstentoonstelling van Victor&Rolf ontving Kunsthal Rotterdam van de 
VandenEnde Foundation een bijdrage van € 50.000.
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Opmerkelijk jong publiek in de zaal

Opera Forward Festival 2018

Eigentijdse kunstvorm

Het inmiddels befaamde Opera Forward Festival is dé plek waar De Nationale Opera 
ruim baan geeft aan nieuwe werken, originele initiatieven en jonge talenten. Tijdens 
OFF kon opera worden gepresenteerd als een eigentijdse en toonaangevende kunst-
vorm en werd de kunstvorm onder de aandacht gebracht van nieuwe doelgroepen 
(met per editie gemiddeld 24,5% nieuw publiek). OFF heeft in zeer korte tijd bewezen 
een cruciale rol te vervullen binnen de Nederlandse kunstvakopleidingen en als 
springplank te dienen voor jong, professioneel operatalent. De afgelopen drie edities 
hebben meer dan duizend studenten de kans gekregen om al tijdens hun opleiding 
ervaring op te doen met het interdisciplinair werken aan een korte opera. Daarnaast 
zijn er tientallen professionele operatalenten doorgestroomd naar de beroeps-
praktijk op wereldniveau. De initiatiefnemers waren er terecht trots op dat een jong 
festival als OFF als ‘Best Festival’ werd genomineerd voor de International Opera 
Award 2018 van de International Opera Awards Foundation (deze eervolle prijs ging 
uiteindelijk naar het Festival Verdi Parma). 

Intensief

Tijdens OFF ’18 in maart gingen zes nieuwe, indrukwekkende operaproducties in 
première op verschillende plekken in Amsterdam. Drie OFF Days vormden het 
hart van het festival; die dagen zinderde het in Nationale Opera en Ballet, met 
een rijk programma van studentenvoorstellingen, lezingen en concerten. Met 
15.510 bezoekers, een gemiddelde zaalbezetting van 90%, 23% nieuw publiek en 
veel jong publiek was ook deze editie van het festival een succes. Onder het motto 
‘Embrace confrontation’ werden maatschappelijk relevante opera’s gepresenteerd 
met een uitgebreid randprogramma waarmee een breed en divers samengesteld 
publiek werd bereikt. Meer dan 500 studenten werkten onder intensieve begeleiding 
aan hun eerste opera. Het festival werd lovend ontvangen door pers en publiek. 

6.3

 Tientallen professionele operatalenten 
       zijn doorgestroomd naar 
                                                                   de beroepspraktijk op wereldniveau
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Niet uitsluitend wit

Alle voorstellingen van OFF hadden een goede zaalbezetting, met als uitschieter 
La morte d’Orfeo en Passages aus LICHT met een bezetting van 100%. De pers was 
ook positief: Das Floss der Medusa kreeg voornamelijk recensies met 4 en 5 sterren, 
Avventure di anime e di corpo kreeg voornamelijk 4 sterren, en ook Trouble in Tahiti/
Clemency werden prima ontvangen. Over We Shall Not Be Moved was niet iedereen 
enthousiast, maar een uitgekiende marketing zorgde er voor dat er een opmerkelijk 
jong publiek in de zaal zat dat, uitzonderlijk voor een productie van de Nationale 
Opera, niet uitsluitend wit was.

Toekomst

Nieuwe connecties zijn essentieel voor Opera Forward, voor de toekomst van het 
festival maar vooral ook voor de toekomst van opera in het algemeen. De doelstel-
lingen van het festival zijn ambitieus, maar kunnen niet in één keer gehaald worden. 
Nieuw publiek groeit aan en komt niet in één keer in binnenstromen. Daarom streeft 
het festival naar een vroege verschijningsdatum van de brochure, met een aanvul-
lende folder vlak voor het festival. Er wordt zowel aan verbetering van de inhoud 
als de vormgeving gewerkt, in verband met de internationale profilering, verschijnt 
er ook een Engelse versie van de brochure. De programmering en planning van 
de volgende edities van OFF is in volle gang. Er wordt volop ingezet op de uitgangs-
punten die voor de voorgaande edities zijn geformuleerd. Er worden nieuwe 
manieren om met het publiek te communiceren onderzocht en uitgeprobeerd. 
Er wordt gezocht naar nieuwe partnerships, om de horizon te verbreden en het 
programma nog diverser te maken.
 Voor het stimuleren van jong talent ontving De Nationale Opera van de VandenEnde 
Foundation een bijdrage van € 150.000 voor het Opera Forward Festival 2018.

 Er worden nieuwe manieren om met het publiek te     
  communiceren onderzocht en uitgeprobeerd
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De dansgeschiedenis ontsluiten

Digitalisering van het archief 
van het Nederlands Dans Theater

Bron van inspiratie

In 2007 werd met behulp van een bijdrage van de VandenEnde Foundation aan de 
Jiři Kylián Foundation, een deel van het videoarchief gedigitaliseerd. Het nieuwe 
project van het Nederlands Dans Theater bouwt voort op dit eerdere digitaliserings-
project en richt zich op het behoud en de digitalisering van het archief van het gehele 
gezelschap, alsmede de ontsluiting hiervan. Dit digitale archief kan dienen als bron 
van inspiratie voor een nieuwe generatie dansers en choreografen wereldwijd. 
 Podiumkunstinstellingen zijn tot op heden weinig actief met het strategisch 
inzetten van het (digitale) erfgoed. In het kader van de Nationale strategie Digitaal 
Erfgoed (2015) hebben de Raad voor Cultuur en het ministerie van OCW de wens uit-
gesproken de digitalisering van cultuur uit te breiden naar de podiumkunsten. Ter 
realisatie van het digitaliseringsproject werkt NDT op verschillende manieren samen 
met andere instellingen, waaronder DEN (stichting Digitaal erfgoed Nederland). DEN 
heeft aangegeven het project van het NDT als voorbeeld te willen gebruiken in de 
ondersteuning van andere cultuurinstellingen die hun erfgoed willen digitaliseren. 

Onbekende geschiedenis

Hoewel het NDT zowel nationaal als internationaal grote belangstelling geniet en 
algemeen wordt beschouwd als pionier van de hedendaagse dans, is de geschiedenis 
van het gezelschap vrijwel onbekend gebleven. Daarom heeft het NDT het project 
Erfgoed en archief Nederlands Dans Theater in het leven geroepen, om zo het archief 
van het NDT digitaal te ontsluiten en de beelden en verhalen uit het verleden zicht-
baar te maken. 

Zestigjarig jubileum

In 2019 viert het Nederlands Dans Theater (NDT) zijn zestigjarig jubileum, wat een 
mooie aanleiding vormt. Het gezelschap begon in 1959 met achttien dansers in een 
vissershuisje in scheveningen en bestaat nu uit vierenveertig dansers die over de 
gehele wereld optreden met een repertoire van meer dan 650 balletten. Daarmee is 
het een van de meest toonaangevende én productieve moderne dansgezelschappen. 
Artistiek directeur Paul lightfoot geeft jonge choreografen bewust een kans om 
nieuw werk te maken, waarbij artistieke creatie een belangrijke pijler is. Zo wordt 
talent geholpen uit te botten – binnen en buiten de organisatie – tot dansers en 
choreografen van wereldformaat. 

6.4
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Digitalisering

De doelstelling van de digitalisering is tweeledig: Ten eerste is de ontsluiting van het 
archief van het NDT goed voor het duurzaam behouden van het cultureel erfgoed 
van het gezelschap. Daarnaast dient het project een belangrijk communicatief 
en educatief doel. Door het archief, met daarbij de choreografieën in het bijzonder, 
digitaal te ontsluiten, zal een nieuwe generatie dansers en choreografen toegang 
kunnen krijgen tot de rijke geschiedenis van het gezelschap.

Online

Het streven is om de gedigitaliseerde materialen en vergaarde kennis in het jubileum-
seizoen (2019/2020) toegankelijk te maken, in eerste instantie door een samen-
werking met Google Arts & Culture. Met het Google Art Institute, een not-for-profit 
organisatie achter Google Arts & Culture, is een overeenkomst gesloten voor 
het gebruik van hun online tool voor de publieke ontsluiting van alle verzamelde 
materialen. Dit platform biedt culturele instellingen de mogelijkheid om exposities 
te creëren en digitale objecten en materialen te tonen. Zo kan het digitale archief 
in zijn volledige omvang – fotografie, documentatie, beeld – en voorzien van alle 
metadata en balletcredits, worden getoond aan het wereldwijde publiek. Het NDT 
zal online exposities creëren die het publiek de mogelijkheid biedt om door de 
geschiedenis van zestig jaar NDT te wandelen. 
 Het Nederlands Dans Theater ontving van de VandenEnde Foundation een bijdrage 
van € 50.000 om de digitalisering van het archief te helpen verwezenlijken. 

Eerste groep 
Nederlands Dans 
Theater, 1959.
Voorgrond (vlnr) 
Aart Verstegen, 
Carel Birnie, 
Benjamin Harkarvy.
Achtergrond (vlnr) 
Milly Gramberg, 
Jaap Flier, 
Olga Dzialiner
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Liefde versus ouderdom

Dood in Venetië

schrijver en acteur Ramsey Nasr bewerkte het boek Der Tod in Venedig (1912) van 
Thomas Mann. Een voorstelling ontstaan uit de wens om muziek en theater totaal 
met elkaar te vervlechten ‘en zo een nieuwe vorm van muziektheater te laten 
ontstaan’, aldus regisseur Ivo van Hove. ‘Het moet geen muziekstuk zijn waarin we 
tussenin toneelstukje gaan spelen. Zoals je in de opera de zangers hebt die zingen 
op muziek, zo spreken hier de acteurs op muziek. Dat was de uitdaging. En dat moest 
zo organisch en emotioneel mogelijk.’ De kranten waren wisselend enthousiast, in 
de Volkskrant viel te lezen: Het is zinnenprikkelend en tot nadenkend stemmend. NRC 
kopte Teveel aan esthetiek smoort spanning in Dood in Venetië.
 Bijzonder aan deze productie was dat het een eerste samenwerking tussen 
Internationaal Theater Amsterdam en het Koninklijk Concertgebouworkest betrof. 
In zeven voorstellingen in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam verkenden de 
organisaties het voor beide relatief onbekende terrein van muziektheater. Waar-
devol is dat deze manier van werken de spelers en de musici heeft uitgedaagd 
om op een andere manier naar hun eigen kunstvorm te kijken en de interactie aan 
te gaan met de ander. 
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Acteur en schrijver Ramsey Nasr met ensemble in zijn bewerking van ‘Dood in Venetië’, regie Ivo van 
Hove. Een productie van Internationaal Theater Amsterdam
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De cocktail van twee topinstellingen, de reputatie van het boek/de film/het 
onderwerp en bekende namen zoals Ivo van Hove, David Robertson en Nico Muhly 
trok een breed scala aan bezoekers. In het totaal hebben 8.258 mensen de zeven 
opvoeringen van Dood in Venetië bezocht. Dat waren liefhebbers van ITA, KCO en 
Carré. Bovendien was de voorstelling dankzij de boventiteling goed toegankelijk 
voor niet-Nederlandstalige bezoekers. 
 Met hulp van de VandenEnde Foundation, Fonds21 en verschillende particulieren 
was het mogelijk om deze productie op bijzondere wijze vorm te geven. 
 Dood in Venetië heeft veel aandacht gekregen van de Nederlandse en Internatio-
nale pers met artikelen vooraf en recensies volgend op de première. Internationaal 
Theater Amsterdam en het Koninklijk Concertgebouworkest hebben niet alleen 
in het maakproces samengewerkt, maar zijn ook op het gebied van marketing 
en fondsenwerving samen opgetrokken. Hierbij is er kennis uitgewisseld over de 
verschillende achterbannen en de benadering van respectievelijk muziek- en theater-
publiek. De marketingmiddelen vanuit de eigen organisaties werden gebruikt, 
maar ook op elkaar afgestemd zodat de boodschap eenstemmig verkondigd werd. 
‘Een verhaal van verval ouderdom, versus de liefde voor een volmaakte jongen, 
een volmaakt beeld’, benoemt Ramsey Nasr de boodschap.
 Verschillende buitenlandse theaters waren ook coproducent, zoals Barbican 
Centre in londen, Théâtre du Châtelet uit Parijs en Croatian National Theatre in 
Zagreb. De voorstelling zal dan ook in de komende seizoenen nog naar deze thea-
ters afreizen en dan zal Internationaal Theater Amsterdam het werkproces opnieuw 
aangaan met andere, lokale toporkesten. 
 De VandenEnde Foundation verleende aan Internationaal Theater Amsterdam in 
samenwerking met het Koninklijk Concertgebouworkest, een bijdrage van € 50.000 voor 
de productie Dood in Venetië. 
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Tentoonstelling ‘Feast for the Eyes’, FOAM
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Talent scouten

Foam Talent Call 2018

In 2017 bestond FOAM 15 jaar en al sinds de oprichting wordt het Fotomuseum 
door de VandenEnde Foundation ondersteund. In 2018 werd het FOAM ondersteund 
met € 95.000, dit keer specifiek voor de ontwikkeling van het International Talent 
Program, oftewel de Foam Talent Call. Het betreft een zoektocht naar buitengewoon 
getalenteerde fotografen tussen de 18 en 35 jaar van over de hele wereld. Fotografen 
worden uitgenodigd om hun portfolio in te zenden voor publicatie in het Talent-num-
mer van het magazine in het najaar en de aansluitende (reizende) tentoonstellingen. 
Voor de geselecteerde fotografen werkt het ‘Talent’-stempel als een springplank 
naar de internationale fotografiescene, die wereldwijd erkenning en lof oplevert.

Trends

De Talent Call is dus van belang voor de aanstormende fotografen, maar andersom 
is het ook voor Foam hét moment om inzicht te krijgen in de stand van de fotografie 
wereldwijd. Met gemiddeld 1500 inzendingen uit meer dan 70 landen wordt zo 
duidelijk wat de nieuwe ontwikkelingen, trends en thema’s zijn voor hedendaagse 
fotografen. De redactie van Foam Magazine selecteert rond de 20 portfolio’s en wijdt 
een editie aan het werk van dit talent. Eerdere Foam Talenten zijn onder anderen 
Melinda Gibson, Ina Jang, Alex Prager, Raphaël Dallaporta, Jessica Eaton, shane 
lavalette, sam Falls, Noémie Goudal, David Benjamin sherry, Daisuke yokota, lucas 
Blalock en Peter Puklus.

Presenteren

Door de verschillende onderdelen van het talentplatform, zoals het magazine, de 
reizende tentoonstellingen en de randprogramma’s, spreekt Foam een gevarieerde 
en groeiende doelgroep aan. Er blijkt grote interesse te zijn voor de wijze waarop de 
nieuwe generatie fotografen hun werk presenteert. Niet alleen bij de internationale 
fotografische gemeenschap, maar ook in de veel bredere culturele sector waar foto-
grafie wordt gezien als de kunstvorm die de vinger aan de pols houdt van de huidige 
tijdsgeest. Zo uiten veel kunstenaars hun zorgen door diverse sociaal-politieke 
onderwerpen te visualiseren in hun werk. Kwesties als identiteit en representativiteit 
blijven ook belangrijke thema’s voor een nieuwe generatie fotografen. 

6.6
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Lagen

Bij Foam schuiven jaren als lagen over elkaar heen: terwijl de tentoonstelling met 
de Foam Talents uit 2017 in 2018 over de wereld reisde, naar New york, londen en 
Frankfurt, vond begin 2018 de nieuwe Foam Talent Call plaats. Het leverde een 
recordaantal inzendingen op: maar liefst 1853 portfolio’s uit 74 verschillende landen 
werden ingediend. Waaronder inzendingen uit nieuwe landen als somalië, Mozam-
bique, libanon en Angola. Het resultaat was een selectie van twintig kunstenaars 
die een plaats mogen innemen in de Foam Talent tentoonstelling in 2019 – met één 
Nederlandse kandidaat: Jaya Pelupessy. 

Record

Dankzij het fraaie tijdschrift, de almaar groeiende netwerken, een tentoonstelling 
die de wereld over reist, lukt het steeds beter en met steeds meer impact om jonge 
fotografen aan breed, internationaal en nieuw publiek voor te stellen. Door het aan-
gaan van nieuwe samenwerkingen met bijvoorbeeld Deutsche Börse Photography 
Foundation en het programmeren van de Editor’s Talks bij soho House – in samen-
werking met de talenten op verschillende locaties – is het platform voor jonge 
fotografen nog verder uitgebreid. In het huidige fotografielandschap, waar een 
enorme competitie aan calls bestaat, is het recordaantal inzendingen voor de Foam 
Talent Call een onderstreping van de groei en het belang van Foam Talent. 
 FOAM Fotografiemuseum ontving in 2018 een bijdrage voor het International Talent 
Program van € 95.000.

Visitors in the ‘Seydou Keïta – Bamako Portraits exhibition’ at Foam Amsterdam, 2018
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Seydou Keïta – Bamako Portraits, FOAM
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Overige projecten

Junior Company – Het Nationale Ballet

De Junior Company is in de vijf jaar dat het bestaat uitgegroeid tot een internationaal 
gerespecteerd talentontwikkelingsprogramma. De groep is internationaal veel-
gevraagd en honderden dansers van over de hele wereld melden zich jaarlijks aan 
voor de audities. Het succes van de Junior Company blijkt ook uit het feit dat inmid-
dels een derde van het tableau van Het Nationale Ballet bestaat uit voormalige dan-
sers van de Junior Company. Veel jonge dansers zijn afgelopen jaren doorgestroomd 
naar de hogere rangen binnen Het Nationale Ballet, met onder hen opvallende 
dansers als tweede soliste Michaela DePrince, grand sujets Riho sakamota, Jessica 
Xuan, yuanyuan Zhang, Martin ten Kortenaar en sho yamada en corps de balletdanser 
Timothy van Poucke.
 In 2018 stelde de VandenEnde Foundation, net als in voorgaande jaren, twee studie-
beurzen beschikbaar voor een bedrag van € 20.000.

Multatulihuis/Multatuli Online 

Op 2 maart 2020 wordt het tweehonderdste geboortejaar gevierd van Eduard 
Douwes Dekker, oftewel Multatuli; de bekende en nog steeds beroemde Nederlands 
schrijver. Het project Multatuli Online beoogt Multatuli’s volledige werken op een 
nieuwe, rijk geïllustreerde website digitaal te ontsluiten voor een groot en interna-
tionaal publiek, bestaande uit professionals, studenten, scholieren en liefhebbers, 
met gebruikmaking van de modernste zoek- en navigatiesystemen.
 Voor het realiseren van dit project ondersteunde de VandenEnde Foundation het 
Multatulihuis met een bijdrage van € 25.000.

6.7

‘Revelry’ van 
Ernst Meisner
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Hogeschool Dansacademie Lucia Marthas
  
Hogeschool Dansacademie lucia Marthas is een hbo-kunstvakopleiding voor show- 
en musicaldans en een hbo-docentenopleiding dans. Daarnaast biedt de academie 
leerlingen met een zeer uiteenlopende sociale achtergrond de mogelijkheid tot 
zelfexpressie door middel van dans en zang. Ieder jaar organiseert de opleiding een 
eindvoorstelling in het RAI-theater. 
 In 2018 was het centrale thema Story. Verhalen over beweging, mens en maat-
schappij, waarbij ook de geschiedenis van de musical een prominente plaats had. 
Een van de onderdelen van de voorstelling werd gemaakt door lloyd Culbreath. 
lloyd, met meer dan 30 jaar ervaring in de entertainmentindustrie, heeft jarenlang 
direct samengewerkt met danser en choreograaf Bob Fosse en was te zien in het 
overgrote deel van Fosses werk. Tegenwoordig leidt hij alle Fosse Masterclass series 
die door de Verdon Fosse legacy zijn opgezet. 
 Voor de Fosse Masterclass series door choreograaf Lloyd Culbreath ontving Dans-
academie Lucia Marthas van de VandenEnde Foundation een bijdrage van € 5.000.

Hermitage voor Kinderen

Het programma Hermitage voor Kinderen is een programma gebaseerd op sociale 
inclusiviteit: alle creatieve talenten krijgen een kans, ongeacht hun sociaaleconomi-
sche achtergrond. Het gratis programma is toegankelijk voor alle scholen in de 
regio groot Amsterdam. Het intensieve programma bestaat uit drie onderdelen: 
Hermitage school, voor de groepen 4 tot en met 6 uit het basisonderwijs; Hermitage 
Atelier, een talentprogramma voor kinderen uit de groepen 7 en 8; en Hermitage 
Academie, een driejarig vervolgprogramma met kunstgeschiedenis en ontwikkeling 
van het creatieve talent op voortgezet onderwijsniveau.

FO
TO

:  
lM

IP
A



72

Voor de laatste twee programmaonderdelen heeft 
de Hermitage een eigen schoolgebouw geopend. 
De impact van het programma is enorm: de eerste 
vijf jaar namen jaarlijks tienduizend kinderen 
deel aan het programma. Honderden talenten 
doorliepen het hele traject. Onderzoek van Bain 
& Company Consultancy wees uit dat het kunst-
onderwijsprogramma van de Hermitage voor 
Kinderen een belangrijke bijdrage levert aan de 
ontwikkeling van vaardigheden die kinderen in de 

huidige samenleving nodig hebben, zoals kritisch denkvermogen, communicatieve 
en sociale vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen en het vermogen 
tot multi-disciplinaire samenwerking.
 De VandenEnde Foundation ondersteunde voor de vierde maal de Hermitage voor 
Kinderen met een bijdrage van € 25.000.

Rein Jelle Terpstra- boekproject Robert F. Kennedy Funeral Train

De afgelopen jaren reisde de Amsterdamse kunstenaar Rein Jelle Terpstra meerdere 
keren naar de oostkust van Amerika en maakte dezelfde reis als de Funeral Train – de 
trein die op 8 juni 1968 het stoffelijk overschot van de vermoorde Robert F. Kennedy 
(RFK) van New york naar Washington D.C. vervoerde. Gedurende deze historische 
treinrit maakte de Amerikaanse Magnum-fotograaf Paul Fusco foto’s van het toekijken-
de en rouwende publiek langs de spoorlijn. Rein Jelle zocht mensen uit dit publiek, 
allemaal met een persoonlijk verhaal, soms foto’s en herinneringen aan die dag. 
Hoe belangrijk was Robert Kennedy voor de Amerikanen en wat vertelt het over het 

Amerika van toen? De zoektocht leidde tot een 
‘visuele reconstructie’ van de reis van de funeral 
train, vanuit het perspectief van mensen die langs 
het spoor hun laatste groet brachten. Een boek, dat 
door de Volkskrant werd uitgeroepen tot één van 
de tien mooiste fotoboeken van het jaar.
 Voor het tot stand brengen van zijn project en de 
publicatie van het fotoboek ontving Rein Jelle Terpstra 
een bijdrage van de VandenEnde Foundation van 
€ 12.600.

International Society for Third Sector Research 

Van 10 tot 13 juli 2018 vond in de Vrije Universiteit Amsterdam het congres van de 
International society for Third sector Research (IsTR) plaats. IsTR is het grootste 
wereldcongres op het gebied academisch onderzoek naar non-profits, de civil society, 
het maatschappelijk middenveld, filantropie en vrijwilligers-werk. Rondom het 
thema ‘democratie en legitimiteit’ leverden 800 wetenschappers een bijdrage door 
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het geven van een presentatie over hun laatste inzichten en onderzoeksresultaten. 
Het congres werd georganiseerd door het Centrum voor Filantropische studies van 
de VU. Vrijwel alle wetenschappers uit Nederland op dit terrein waren betrokken bij 
de invulling van het Nederlandse onderdeel van dit congres.
 Voor dit congres ondersteunde de VandenEnde Foundation de Vrije Universiteit 
Amsterdam met een bijdrage van € 10.000.
 

Amateur Musical Awards 2018

stichting Amateur Musical Nederland is er voor alle musicalamateurs van Nederland 
en reikt elk jaar de Amateur Musical Awards uit tijdens het Amateur Musical Awards 
gala. 
 Het gala 2018 werd door de VandenEnde Foundation ondersteund met een bijdrage 
van € 25.000.

Dansersfonds ’79 – Benefiet Gala 2018

In 1979 is ter gelegenheid van hun twintigjarig dansjubileum door het dansers 
echtpaar Alexandra Radius en Han Ebbelaar de stichting Dansersfonds ’79 opgericht. 
Het fonds was in de eerste plaats bestemd voor de financiële ondersteuning van 
(ex)dansers wier toekomst onzeker was. In de loop van de jaren is de positie van 
deze doelgroep van het Dansersfonds ’79 gelukkig behoorlijk verbeterd, zodat het 
accent meer is komen te liggen op de ondersteuning en stimulering van de dans-
kunst en ballet in het algemeen en van veelbelovende jonge dansers in het bijzonder. 
 Ter ondersteuning van het Benefiet Gala 2018 ontving Stichting Dansersfonds ’79 in 
2018 een bijdrage van de VandenEnde Foundation van € 20.000.
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André van Duin Comedy Award 2018

De André van Duin Comedy Award is in 2014 ingesteld door de VandenEnde 
Foundation en aangeboden aan André van Duin ter gelegenheid van zijn vijftigjarige 
artiestenjubileum. 
 Deze prijs heeft tot doel een bijzonder en veelzijdig komisch talent te eren dat 
grenzen verlegt, dat zich onderscheidt en dat, in de geest van naamgever André 
van Duin, een breed publiek vermaakt in het theater, op tv of radio of op een ander 
audio/visueel platform. Aan de André van Duin Comedy Award is een geldbedrag 
van € 12.500 verbonden alsmede een beeldje.
 Tijdens een uitzending van het tv-programma De Wereld Draait Door werd de 
André van Duin Comedy Award 2018 door André van Duin uitgereikt aan radio-dj 
Edwin Evers. Edwin Evers ontving eerder voor zijn programma de Gouden Radio Ring, 
de Marconi Oeuvre Award en een Gouden Harp.
 Voor de prijs en de organisatie van de prijsuitreiking stelde de VandenEnde Foundation 
een bijdrage van € 15.000 beschikbaar.

Diverse kleine projecten  

Hélène Kröller-Müller Fonds
ITA-Othello Kring
Cello Biënnale 2018 
Amsterdams studenten Cabaret Festival  
Instituut voor Beeld en Geluid 
 Totaal bijdragen diverse kleine projecten € 14.000.

Edwin Evers en André van Duin, Comedy Award
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Drive en slagvaardigheid 
om dingen voor elkaar te krijgen

Gesprek met bestuurslid Saskia Laseur

Saskia Laseur is notaris/partner bij het juridisch kantoor Van Doorne. Saskia 
werkt voor diverse overheden, maatschappelijke instellingen en koepel-
organisaties. Ze spreekt met regelmaat hierover op congressen, seminars en 
bijeenkomsten. Hoofdthema’s zijn governance, en duurzame samenwerking 
in de publieke sector en de taken en bevoegdheden van bestuurders en 
toezichthouders.

Wat is jouw rol in het bestuur van de VandenEnde Foundation? 
Ik heb onder andere de rol van het controleren van de wet- en regelgeving en vooral 
ook het toekomstbestendig maken van een organisatie. Daar kijk ik ook naar in dit 
bestuur. In het geval van de VandenEnde Foundation was het doel al jarenlang helder. 
Kansen geven aan jong talent en het ondersteunen van cultureel ondernemers én 
natuurlijk het DelaMar Theater. 

Is er veel te doen?
Je kunt altijd verder gaan in je ambities. Bovendien zijn er ook ogen van buitenaf, 
die zo’n instelling, opgezet door een mecenas, met een positief kritische houding 
tegemoet treden en soms met argusogen. Toen er dus opeens door de journalistiek 
vraagtekens bij het beleid en de intenties werden gezet deed dat, misschien juist 
wel door de heldere doelstellingen, pijn.

Wat heb je toen gedaan?
Het komt in de wereld van het notariaat natuurlijk wel eens voor dat er bij bedrijven 
en organisaties conflicten zijn, of dat er kritiek komt van buitenaf. Dan is het mijn 
taak om te kijken waar precies het probleem zit. Heel vaak is het even graven naar 
de kern van de zaak. soms speelt onbekendheid een rol, of de aanname, in het geval 
van een rijke mecenas, dat het niet kán kloppen, iemand die zijn geld liever aan 
kunst dan aan dure sportauto’s besteedt. In het geval van de VandenEnde Foundation 
hebben we dus goed gekeken welke kritiek hout sneed. Wat bleek? Alleen vacatures 
in het bestuur waren niet tijdig ingevuld en het bestuur was daardoor te eenzijdig 
in zijn vertegenwoordiging. Daar is met de komst van Cornald Maas en mij iets aan 
gedaan. 

7
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 En toen?
Vervolgens ben ik de plannen, werkproces-

sen en reglementen, in samenspraak met 

uiterst kundige mensen in de organisatie 

uiteraard, nog wat verder gaan stroomlij-

nen. Het kaderen van beleid en uitvoering 

geeft houvast: waar zijn we, maar vooral 

ook, waar willen we naartoe en hoe doen 

we dat?

 Toen de VandenEnde Foundation in 2001 

begon speelde ook de vraag: Hoe bereiken 

we een breed publiek en jong en divers 

talent? In de jaren er na bouwde de 

VandenEnde Foundation aan een infrastruc-

tuur door het steunen van toptalenten. 

Adviseurs hielpen zowel bij het selecteren 

van de talenten als bij het beoordelen 

van de opleidingen. Nu lígt er een infrastructuur. Nu zíjn er toptalenten die zich 

hebben ontwikkeld tot geweldige vakmensen. Het is dus tijd om die infrastructuur 

te verbreden. Meer aandacht voor andere soorten muziek, voor jazz en wereld-

muziek. Aandacht voor talenten op het gebied van theaterproductie of decorontwerp. 

Je bent ook betrokken bij Méér Muziek in de Klas, een project dat stevig door de 

VandenEnde Foundation wordt ondersteund en waar het juist níet gaat over het 

steunen van toptalent.

 Dat is natuurlijk een goed voorbeeld van het verbreden van de reikwijdte. Dat 

deed Johan Cruijff ook met het oprichten van de Johan Cruijff Foundation, ‘zoveel 

mogelijk trapveldjes voor alle kinderen’. Het is ook uiterst zinvol om te investeren in 

muziekonderwijs, omdat er anders over een aantal jaar misschien wel veel minder 

toptalenten zijn, bij gebrek aan een eerste kennismaking met muziek. Of dat het 

publiek wegblijft omdat ze nooit hebben geleerd om naar muziek te luisteren. 

Kennismaking is de eerste stap, ik geloof daar in. En ik gun het alle kinderen van het 

basisonderwijs om zoveel mogelijk in contact te komen met muziek, met podium-

kunsten. Klassieke muziek en ballet hebben van oudsher mijn hart. Muziek is voor 

mij een manier om mijn werk met die heerlijke rust te combineren. De ultieme 

ontspanning na een dag hard werken.

 Ik ben geschoold in het denken vanuit ondernemers. De laatste jaren ben ik 

me steeds meer richting semipublieke instellingen gaan ontwikkelen. Ik ging voor-

trekkers uit het bedrijfsleven in contact brengen met interessante partners van 

semi-publieke instellingen, samen kijken hoe je de kwaliteit van leven, de kwaliteit 
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         tot geweldige vakmensen’
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van de samenleving, goed op niveau kunt brengen en houden. Dat vind ik leuk. 
Zo kwam ik in eerste instantie in het bestuur van Méér Muziek in de Klas terecht. 
Daarna werd de stap naar de VandenEnde Foundation gemaakt. Een enorme eer, 
want het is werkelijk fantastisch wat deze foundation allemaal van een vaak 
cruciale impuls voorziet.
 Het is uiterst zinvol om te investeren in muziekonderwijs, omdat er anders over 
een aantal jaar misschien wel veel minder toptalenten zijn, bij gebrek aan een 
eerste kennismaking met muziek

Welke rol speelt het bestuur?
Er heerst een enorme drive en slagvaardigheid om dingen voor elkaar te krijgen. 
Om doelen te stellen en manieren te zoeken om het publiek mee te krijgen. Dat doel 
kan een verre stip aan de horizon zijn; maar dat is ook mooi, als we eenmaal weten 
waar we heen willen, dan gaan we ook.
 Wat ook fijn is, is dat de uitvoering van al die plannen warm , liefdevol en met 
zorg gebeurt. We werken niet vanaf de barricades, niet vanuit verontwaardiging; 
we proberen als bestuur daar voorbij te kijken. Ontwarren, onder ogen zien en ver-
volgens verder gaan. Ik vind het mooi dat de VandenEnde Foundation ervoor kiest het 
licht op toptalent te richten – zonder zelf al te nadrukkelijk in de schijnwerpers te 
gaan staan. 
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Alsof talent in één keer die sprong 
naar bekendheid maakt

Gesprek met bestuurslid Cornald Maas

Cornald Maas is theaterkenner, televisiepresentator en schrijver. ‘Het was voor 
mij een nieuwe ervaring om in het bestuur van de VandenEnde Foundation te 
stappen. Ik maak voor de Volkskrant talloze interviews met theatermakers, volg 
voor mijn tv-programma Volle Zalen theatericonen, had Opium als tv-show, heb 
nog steeds ieder jaar dagelijks uitzendingen op Oerol. Maar een bestuur was 
nieuw.’ 

Waarom wilde je dit?
Wat me aantrok was het idee om jonge talenten te kunnen helpen bij het onder-
nemen van projecten die ze ambiëren. Zeker in een tijd waarin financiën zo onder 
druk staan is het goed om mogelijk te maken dat jongeren voor hun studie naar 
het buitenland kunnen of zich op andere manieren kunnen ontwikkelen.

Kan zo’n beurs dat verschil maken? Is het echt nodig?
Mensen denken vaak dat toptalent of een topvoorstelling ‘als vanzelf ’ zo goed 
wordt. Maar je hebt kansen nodig. Ik zag meteen een parallel met Oerol; een festival 
op Terschelling dat al jaren als kweekvijver dient. Vaak wordt daar onder de vleugels 
van ervaren makers gewerkt en die hulp, plus de letterlijke ruimte van Oerol, levert 
dikwijls bijzondere voorstellingen op. De druk van het presteren in een echt theater 
is er nog niet, ze hoeven niet meteen op tournee, de kosten zijn niet te hoog. Het 
gebeurt natuurlijk niet altijd, maar het schept wel de mogelijkheden voor grensver-
leggend werk. 

Bij de VandenEnde Foundation worden soortgelijke kansen geboden, maar dan 
op het gebied van opleiding. Dat kan dus tot groot succes leiden. Het is een route 
naar de top. Die top bereikt niet iedereen, maar de weg ernaartoe, die wordt 
voor je vrijgemaakt.

Dus het gaat niet vanzelf?
Politici en beleidsmakers denken er in ieder geval veel te makkelijk over. Alsof talent 
in één keer die sprong naar bekendheid maakt. Het doet me denken aan een andere 
parallel: NPO3 dat de regering in 2022 wil opheffen. Dat kan best wordt er dan gezegd, 
want de Luizenmoeder, DWDD en Lubach op zondag waren er ook zonder NPO3 wel 

 ‘Bij de VandenEnde Foundation worden kansen geboden’
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gekomen. Maar dan vergeten ze het fenomeen ‘tot wasdom’ komen. Idealiter doe 
je dat enigszins in de luwte. Om nog eens een fout te kunnen maken, om iets uit 
te kunnen proberen. Zelfs Ivo Van Hove en André Rieu waren niet gekomen waar 
ze vandaag de dag zijn als ze niet in hun begintijd kansen hadden gekregen. Als ze 
geen gedegen opleiding hadden gedaan.

Wat zijn je ervaringen tot nu toe nu als bestuurslid?
Het heeft me verrast, de volstrekt open sfeer waarin de vergaderingen plaatsvinden. 
Ik had wat bedenkingen van tevoren; zo wil ik geen verstand hebben van geld. In 
mijn privéleven geldt dat ook: zodra ik moet nadenken over hypotheken en andere 
geldstromen dan brandt er iets door, ik ben daar niet geschikt voor en wìl dat ook 
niet zijn. Besturen gaat ook over geld, dat baarde me zorgen. Maar als bestuurslid 
draag je ook verantwoordelijkheid voor geldstromen. Gelukkig zitten er mensen 
in het bestuur die daar veel van weten, zo werd mij verzekerd. De aangename ver-
rassing was dat ik door al mijn theaterervaring een waardevolle aanvulling kan zijn. 
Ik kan namen noemen als er adviseurs worden gezocht, ik ken de talenten die er 
rondlopen.

Wat zijn de zaken die tijdens zo’n vergadering aan de orde komen?
Een grote vraag die op dit moment speelt is: hoe kunnen we het publiek jonger en 
diverser maken? Op Oerol zie je de laatste jaren dat het bij de makers heel goed lukt: 
wat er op het toneel staat en aan regisseurs rondloopt is jong en divers. Maar het 
publiek is nog steeds wit en ouder. Dat komt misschien omdat het toch best wat 
geld kost, wat voor jongeren een drempel vormt.

 Maar ze pakken toch ook een trein naar Lowlands of 
Pinkpop?
Maar daar hoef je de boot niet voor te nemen. Het is mis-
schien ook het idee van theater zelf, dat dat voor ouderen is. 
Gelukkig zijn er mede dankzij die jonge en diverse festival-
makers steeds meer bijzondere voorstellingen. Dat is alvast 
een begin. Als er dan ook nog wat toegankelijke theaters 
zijn die risicovoller durven te programmeren, levert dat op 
termijn ook ander publiek op.

 Maar het begint bij het geven van kansen
Precies. Neem Nobody Home van Daria Bukvić, saman Amini, 
Majd Mardo en Vanja Rukavina. Een bijzondere voorstelling 
over vier vluchtelingen die in 2014 bescheiden begon in 
een klein Amsterdams theater en in eerste instantie door 

‘De aangename verrassing was dat ik door al mijn theaterervaring 
                                               een waardevolle aanvulling kan zijn’
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niemand werd opgepikt. Ik had destijds nog Opium als tv-programma en besloot er 
een item aan te wijden. Mijn eindredacteur vroeg nog: een landelijk programma dat 
aandacht geeft aan een stuk dat maar zes keer speelt? ‘Het is niet zomaar een stuk’, 
zei ik toen. 
 Ik moet erbij zeggen dat het heel vaak nìet lukte, maar dit keer hielp het item in 
Opium echt, want het gesprek met de makers was ontroerend en hilarisch tegelijk. 
Het leverde een tournee op én jong en divers publiek. Het kán dus wel.

Hebben jullie concrete plannen voor het vinden van nieuw publiek?
Ik vorm samen met onder anderen Janine van den Ende en Andreas Fleischmann, 
directeur van het DelaMar, een aparte werkgroep om een goede aanpak hiervoor te 
vinden. Want er is natuurlijk al veel geprobeerd en er zijn ook veel misverstanden 
over het bereiken van publiek.

Misschien willen andere doelgroepen helemaal niet naar het theater
Ik denk wel eens: de makkelijkste kunstvorm die we hebben is muziek. Je zet je 
koptelefoon op, kiest wat je wilt horen, gaat liggen en luistert. Een film op je laptop 
of tv kun je uitzetten als je er genoeg van hebt. Een boek klap je dicht. Theater kost 
meer moeite – maar het levert ook meer op.
 Als je geluk hebt zie je een hemelbestormende voorstelling waar je nog jaren op 
kunt teren. En als je dát eenmaal hebt meegemaakt wil je meer. Het is dus zaak dat 
we een manier vinden om iedereen daarvan te overtuigen.
 Aan het bestuur ligt het in ieder geval niet. laatst nog, vertelde ik Janine over een 
paar voorstellingen die ik bij Oerol had gezien en goed vond. ‘schrijf het even voor 
ons op’, zei ze. ‘Dan kunnen we er allemaal naartoe.’ Die houding vind ik typerend 
voor het bestuur. Een open blik, oprechte nieuwsgierigheid. Ik voelde het al bij mijn 
ontvangst, bij mijn eerste bestuursvergadering. Joop van den Ende zei: ‘Cornald, je 
weet heel veel van theater en ik ben het zeker niet altijd met je eens, en juist daarom 
vragen we je.’

 
 ‘Als er dan ook nog wat toegankelijke theaters zijn die

                                                     risicovoller durven te programmeren, 
        levert dat op termijn ook ander publiek op’

      ‘Als je geluk hebt zie je een 
hemelbestormende voorstelling waar je nog jaren 
    op kunt teren’
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Het geluk van het geven

Hans van Veggel

Joop van den Ende (1942) en Hans van Veggel (1941) ontmoetten elkaar begin 
jaren zeventig toen Van den Ende een juridisch probleem had en wilde 
procederen. Van den Ende wist wat hij wilde: hij zou naar de rechter gaan om 
zijn gelijk te halen. Want hij hád gelijk. ‘Niet doen’, adviseerde jonge jurist 
Van Veggel beslist. ‘Dit is een zaak die je niet gaat winnen, beter is het om een 
regeling te treffen en ervan te leren.’ 
 Uit die eerste ontmoeting groeide een zakelijke relatie en daarna een levens-
lange vriendschap. Misschien dat het klikte omdat ze allebei goed wisten wat 
ze wilden en dat helder konden verwoorden. Het klikte zeker ook omdat ze een 
hartstochtelijke liefde voor cultuur delen, in het bijzonder voor theater. Van 
Veggel is altijd nauw betrokken geweest bij de projecten van Van den Ende, als 
jurist, als adviseur, als vriend. Hij was vanaf de oprichting in 2001 tot eind 2018 
vicevoorzitter van het bestuur van de VandenEnde Foundation. ‘Met de komst 
van twee nieuwe bestuursleden vond ik het tijd om iets anders te gaan doen.’

Acteren

Het hart van deze advocaat, oud-deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten 
en lid van een aantal raden van commissarissen en fondsbesturen, is een warm 
kloppend cultureel hart. Van Veggel zat op de middelbare school in een koor, deed 

aan studententoneel, speelde zelfs in films, en overwoog de 
toneelschool – maar koos voor rechten. Het acteren is altijd 
een liefde gebleven. later ontdekte hij bijvoorbeeld dat hij 
directeur Ryclef Rienstra nog kende uit de tijd dat deze als 
assistent producent aan een speelfilm meewerkte waarin 
Van Veggel acteerde. Een jaar of drie geleden stond Van 
Veggel zo’n dertig keer op podia in het hele land met Huib 
Rooymans – later met Hans Croiset – in het aangrijpende 
stuk Adres onbekend, naar een boek van Katherine Kress-
mann. Over de verstrekkende gevolgen van de nazi-ideolo-
gie voor vriendschap. De recensies waren uitstekend, onder 
andere vijf sterren in Dagblad van het Noorden. ‘Uniek en 
meeslepend’ viel er in kranten te lezen. 
 ‘Ik vraag me weleens af wat er was gebeurd als ik voor de 
toneelschool had gekozen’, zegt Van Veggel. ‘Of mijn carrière 
op eenzelfde bevredigende manier zou zijn verlopen. Maar 
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je kunt een niet-geleefd leven niet vergelijken met de keuzes die je hebt gemaakt. 
En ik ben tevreden met wat ik koos.’ 
 Tevredenheid, net als geluk, zit hem in de momenten, vertelt hij. Niet per se in de 
pieken van het leven, maar de momenten waarop de dingen samenvallen. Dat je 
een bijdrage kunt leveren aan een project of iemand waar je vertrouwen in hebt en 
dat het dan ook leidt tot iets moois. ‘Wat mij betreft is cultuur zuurstof. Een nood-
zakelijkheid. En dat hoeft heus niet alleen ‘hoge’ cultuur te zijn.’

Van Veggel vertelt over het Kersjes Fonds en het Anjerfonds, waar hij ook jaren in het 
bestuur zat. Bij het Kersjes Fonds is hij nog steeds voorzitter. ‘Als je in een fonds zit 
dat geld te verdelen heeft, gaat het er altijd om dat je kijkt of de aanvraag past 
binnen het doel van het fonds en of deze er toe doet. Anders gezegd, of de gevraagde 
bijdrage mede beslissend is voor het wel of niet slagen van het desbetreffende 
project. Dat is de basis. Dan maakt het feitelijk niet uit of dat een geweldig talent 
als violiste Noa Wildschut is – die door de VandenEnde Foundation is ondersteund – 
of dat een plaatselijke zangvereniging in Amsterdam Noord bij het Anjerfonds 
aanklopt voor de aankoop van een piano. Het gaat er om of het past en zinvol is.’ 

Voorrecht

‘De VandenEnde Foundation is een initiatief van de familie Van den Ende. De 
VandenEnde Foundation schenkt jaarlijks ruim 8 miljoen euro aan kunst en cultuur. 
Dat is heel veel geld. Als je in het bestuur van zo’n Foundation wordt gevraagd, 
realiseer je je wat een voorrecht dat is. Bij de oprichting hebben we als bestuur 
nagedacht over wat we met de stichting willen bereiken, wie we willen ondersteunen 
en wat voor projecten we van belang vinden. Niet alleen het maken van kunst zelf, 
maar juist ook de zakelijke aspecten. Die worden in de culturele sector nogal eens 
vergeten; de marketing, de publiciteit. De kaalslag door toenmalig staatssecretaris 
Halbe Zijlstra in 2013, was in het veld een wake-up call; er moest meer aandacht 
komen voor de zakelijke aspecten. De VandenEnde Foundation stimuleert die aan-
dacht voor cultureel ondernemerschap dus al vanaf de oprichting.’
 Van Veggel ziet dat er steeds meer fantastische talenten zijn, doordat ook de 
opleidingen steeds beter worden. Maar het vinden van de juiste podia voor al die 
talenten kan lastig zijn. ‘Gelukkig is er ook steeds meer talent dat het ondernemer-
schap omarmt, zoals een violist als Matthieu van Bellen, die het inmiddels inter-
nationaal bekende Busch Trio leidt, maar ook een eigen kamermuziekfestival runt, 
het scaldis Kamermuziek Festival in Hulst, zijn geboorteplaats in Zeeland. Knap 
vind ik dat.’ 

‘Wat mij betreft is cultuur zuurstof. Een noodzakelijkheid. 
  En dat hoeft heus niet alleen “hoge” cultuur te zijn’
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Filantropie

Geld uitgeven is voor filantropen minder eenvoudig dan je zou denken. Mocht je 
besluiten geen dure auto’s of grote huizen te kopen omdat je wilt investeren in 
kunst en cultuur, dan is het oprichten van een stichting de beste route, aldus Van 
Veggel. ‘Maar dat betekent ook dat een bestuur kan gaan beslissen over de besteding 
van jouw geld. Ik ken iemand die een particulier museum wilde oprichten met 
een bestuur dat vervolgens totaal andere beslissingen begon te nemen dan de 
oprichtster voor ogen had. Dat bestuur had het niet begrepen.’
 Van Veggel stelt dat je als bestuurslid van een familiestichting terdege rekening 
mag en moet houden met de wensen en ideeën van de oprichters zolang deze 
maar passen binnen de doelstelling van de stichting.

DeLaMar

Als Van Veggel terugkijkt op zijn bijna twintig jaar vicevoorzitterschap van de 
VandenEnde Foundation, dan springt de realisering van het DelaMar Theater meteen 
in het oog. ‘Ik ben bij de totstandkoming ervan nauw betrokken geweest. Ik nam deel 
aan de onderhandelingen onder leiding van de advocaat en latere burgemeester 
van Amsterdam, wijlen Eberhard van der laan en het bestuur van het toenmalige 
Nieuwe de la Mar Theater. Wij waren het projectteam dat alle hordes moest nemen. 
En dat waren er nogal wat. Er is uiteindelijk € 65 miljoen geïnvesteerd en vandaag de 
dag heeft Amsterdam een prachtig theater op het leidseplein in plaats van enkele 
vervallen gebouwen die niet meer konden worden geëxploiteerd.’ 
 ‘Dat is een prestatie van de VandenEnde Foundation, en bovenal een prestatie 
van Joop en Janine. En dan noem ik dus maar één van al die prachtige projecten en 
talenten die de afgelopen jaren zijn ondersteund. Het echtpaar wordt er gelukkig 
van om geld te geven aan projecten die ze de moeite waard vinden. Het fijne is: 
als je daarbij betrokken mag zijn, dan straalt dat geluk ook op jou af.’

    ‘Geld uitgeven is voor filantropen 
               minder eenvoudig dan je zou denken’
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8 Cijfers 2018

 Balans Stichting VandenEnde Foundation 
Per 31 december 2018 
(vóór bestemming exploitatiesaldo) 

Materiële vaste activa*                  € 37.109.280 
Vlottende activa         5.776.931

42.886.211
 

Eigen vermogen                   € 27.966.872 
Voorzieningen           4.923.762 
langlopende schulden       7.050.000  
Kortlopende schulden       2.945.577 
      42.886.211

 
Staat van baten en lasten

Baten       
schenkingen                   € 6.200.000 
Huurbaten DelaMar Theater   1.992.000 
Totaal beschikbaar voor doelstelling  8.192.000

Lasten
Projecten                   € 4.712.980 
Vastgoed DelaMar Theater   2.922.812 
Organisatiekosten 6%      468.235  
Totaal besteed aan doelstelling  8.104.027 

Exploitatiesaldo                 €      87.973
Toegevoegd aan Bestemmingsreserve DeLaMar Theater

*  Betreft vastgoed DeLaMar TheaterCourtisane 
- naar Eisen -, 
Vincent van 
Gogh, 1887 
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Bestuur VandenEnde Foundation 
en DeLaMar Theater

Bestuur
Joop van den Ende – voorzitter  
Hans van Veggel – vicevoorzitter (tot januari 2019)  
Peter Prein – secretaris-penningmeester   
Janine van den Ende – bestuurslid   
Frank Klijberg – bestuurslid
saskia laseur – bestuurslid (per mei 2018)
Cornald Maas – bestuurslid (per mei 2018) 
Marian spier – bestuurslid (per oktober 2019)

Medewerkers VandenEnde Foundation 
Ryclef Rienstra – directeur
Peggy de Jonge – senior beleidsadviseur
Esther Boerkamp – financieel manager
Natasha Kyriakopoulos – senior projectmedewerker / directiesecretaresse
Maartje Verhaak – projectmedewerker

Relevante nevenfuncties bestuursleden
Joop van den Ende
 Commissaris stage Entertainment B.V. (tot november 2018)
 Voorzitter bestuur stichting DelaMar Theater
 Directeur Chios Group International BV 
 Commissaris Novamedia Holding B.V. 
 lid bestuur Blockbusterfonds
 lid bestuur stichting Méér Muziek in de Klas 

Hans van Veggel
       Vicevoorzitter bestuur stichting DelaMar Theater 
 Voorzitter bestuur stichting Cultureel Erfgoed Portugees-Israëlitische Gemeente
 Voorzitter bestuur stichting Henriques de Castrofonds
 Voorzitter bestuur stichting Anton Kersjes van de Groenekan Fonds
 Voorzitter bestuur stichting stimulering Kunst en Cultuur 

9

BredaPhoto 
2018
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Peter Prein
 Commissaris Novamedia Holding B.V.       
 secretaris-penningmeester bestuur stichting DelaMar Theater
 secretaris-penningmeester bestuur stichting stimulering Kunst en Cultuur
 secretaris-penningmeester bestuur stichting Musical Awards
 secretaris-penningmeester bestuur stichting TheaterAlliantie
 Penningmeester bestuur stichting Imago Theaterproducties

Janine van den Ende
 lid bestuur stichting DelaMar Theater
 lid bestuur Blockbusterfonds
           
Frank Klijberg
 lid bestuur stichting DelaMar Theater

saskia laseur
 lid bestuur stichting DelaMar Theater
 lid raad van toezicht stichting Nederlands Kamerkoor
 lid bestuur stichting Méér Muziek in de Klas 
 Penningmeester bestuur Cello Biënnale Amsterdam
 lid van het Notarissenplatform voor Het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam

Cornald Maas
 lid bestuur stichting DelaMar Theater
 Creative advisor Eurovisie songfestival 2020
 Commissievoorzitter jury Amsterdam Pride

Marian spier
 lid raad van toezicht Van Gogh Museum
 lid raad van bestuur Het Hem, Kunstcentrum
 lid raad van bestuur Well Made Productions 

Ryclef Rienstra - directeur
 Bestuurssecretaris stichting DelaMar Theater
 secretaris-penningmeester bestuur stichting Méér Muziek in de Klas 
 (tot 1 mei 2018)
 lid stuurgroep Blockbusterfonds
 lid Begeleidingscommissie Evaluatie totstandkoming Kunstenplan 2017-2020 
 Amsterdam (2018)
 lid Visitatiecommissie Rijkscultuurfondsen (2018)
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10Adviseurs 2018  

Adviseurs theater
Hans Croiset – acteur, regisseur, schrijver
Carline Brouwer – regisseur

Adviseurs muziek (klassiek)
Monique Bartels – cellist, hoofvakdocent cello Conservatorium van Amsterdam
Maria Milstein – violist
Jan Wijn – pianist, hoofdvakdocent piano Conservatorium van Amsterdam

Adviseurs muziek (jazz)
Anton Goudsmit – jazzgitarist
sjoerd Dijkhuizen – jazzsaxofonist

Adviseurs muziek (zang)
Marcel Reijans – tenor
Carolyn Watkinson – mezzo-sopraan

Dominique Citroen – adviseur podiumkunsten

Adviseurs film
Frans van Gestel – filmproducent
sytze van der laan – filmproducent
Hanneke Niens – filmproducent

Adviseurs dans
Ted Brandsen – directeur en choreograaf Het Nationale Ballet  
Angela linssen – artistiek leider Hogeschool  voor de Kunsten Amsterdam, 
opleiding Moderne Theaterdans
Marc van loon – docent Fontys Hogeschool voor de Kunsten / Dansacademie
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In memoriam Gerard Unger 
(1942-2018)

Gerard Unger was een grafisch ontwerper en typograaf 
met een internationale reputatie. Hij ontwierp tien-
tallen lettertypes en werd vele malen internationaal 
bekroond voor zijn ontwerpen. Gerard was docent 
aan de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam, als 
professor verbonden aan de Universiteit van Reading 
(UK) en was de eerste Nederlandse hoogleraar Typo-
grafische Vormgeving aan de Academie der Kunsten 
van de Universiteit Leiden. 
 De Volkskrant van 23 november 2018 memoreerde 
hem als de ‘best gelezen Nederlander aller tijden’.  

Deze terechte beschrijving dankt hij aan de vele succesvolle lettertypes die hij 
ontwierp, onder meer voor de Volkskrant maar ook andere dag- en weekbladen 
als Het Parool, Trouw, UsA Today, VPRO Gids en Vrij Nederland. Ook was hij ver-
antwoordelijk voor de belettering van de ANWB bewegwijzering en ontwierp hij 
ooit een alfabet van chocoladeletters. 
 
In 2013 promoveerde hij aan de Universiteit van leiden op het door hem ontworpen 
lettertype Alverata, gebaseerd op middeleeuwse lettervormen. Zijn hoop dat de 
Alverata, die vrijwel elk Europese alfabet omvat, omarmd zou worden als hét univer-
sele Europese lettertype is helaas geen werkelijkheid geworden. Wel is ons jaar-
verslag sinds 2013 vormgegeven met dit karakteristieke lettertype. 

Gerard Unger was vanaf de oprichting in 2001 de vaste ontwerper van de VandenEnde 
Foundation. Hij ontwierp het kenmerkende logo van de Foundation en was verant-
woordelijk voor de vormgeving van onze jaarverslagen en de lustrumboeken 2010 
en 2015. 

Wij koesteren warme herinneringen aan zijn visie, zijn precisie en, niet in de laatste 
plaats, aan zijn droge humor.  
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‘Shoot the Moon’, 
Sol León & 
Paul Lightfoot, 
Parvaneh 
Scharafali, 
Medhi Walerski 



Doelstelling en strategie

Doelstelling  

Stichting VandenEnde Foundation is een algemeen nut beogende, culturele 
instelling (ANBI) die zich ten doel stelt om individuele talenten kansen te geven 
zich verder te bekwamen in hun vakgebied. Culturele instellingen worden 
gestimuleerd om nieuwe initiatieven te nemen en hun ondernemende 
kwaliteiten verder te ontwikkelen.
 De VandenEnde Foundation is ook initiatiefnemer en eigenaar van het 
DeLaMar Theater in Amsterdam.

Strategie 

Door middel van financiële bijdragen en studiebeurzen ondersteunt de 
VandenEnde Foundation culturele instellingen en individuele talenten op het 
gebied van de podiumkunsten en audiovisuele media. Ook verleent de 
Foundation financiële ondersteuning aan bijzondere projecten. Het accent ligt 
daarbij op kwaliteit en originaliteit, met speciale aandacht voor onder nemer
schap en publieksbereik. Om een langdurig effect te bewerkstellingen verstrekt 
de VandenEnde Foundation ook meerjarige bijdragen aan zowel individuele 
talenten als aan instellingen.
 De VandenEnde Foundation staat garant voor een verantwoorde exploitatie 
van het DeLaMar Theater.

 www.vandenendefoundation.nl/overvandenendefoundation



Kansen geven

a
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Colofon   

Redactie: Jowi schmitz, Ryclef Rienstra, Frank Klijberg 
Beeldresearch: Natasha Kyriakopoulos

Correctie: Peter Moree

Vormgeving: Peter Kingma, Gerard Unger (basisontwerp)
De teksten in dit jaarverslag zijn gezet in Alverata, 
een in 2013 door Gerard Unger ontworpen lettertype.

Voorbereiding voor druk: Zetterij Chang Chi lan-ying

Druk: Offsetdrukkerij Jan de Jong

Afwerking: Binderij Patist  

© Copyright VandenEnde Foundation, Amsterdam 2019 
Bij gehele of gedeeltelijke overname uit dit jaarverslag dient u 
vooraf toestemming te vragen aan de VandenEnde Foundation.

VandenEnde Foundation
Postbus 75461
1070 Al Amsterdam

Telefoon 020-57 45 075
 
E-mail: info@vdef.nl
Website: www.vdef.nl

Twitter: https://twitter.com/vandenendefonds
Facebook: https://www.facebook.com/VdEndeFoundation

Informatie over het DeLaMar Theater: www.delamartheater.nl
Informatie over de Theateralliantie: www.theateralliantie.nl 
Informatie over het Blockbusterfonds: www.blockbusterfonds.nl
Informatie over Méér Muziek in de Klas: www.meermuziekindeklas.nl




