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WORSTELEN MET CORONA

LIVEMUZIEK IN BARRE TIJDEN
Wie had ooit gedacht dat een naar virus zo’n
ongeloo ijk grote impact zou hebben op het
leven van ons allemaal? Net als iedereen
moesten de podiumkunsten nieuwe wegen
zoeken in de misère, relevant blijven en contact
houden met hun publiek.
Wij van Music Stages stonden voor een bijzonder
zware opdracht: hoe kunnen we met onze kleine
organisatie blijven werken aan onze missie om
jonge makers te stimuleren, op zoek te gaan naar
nieuwe formats en nieuw online publiek vinden?
In dit verslag laten we zien hoe onze kleine
organisatie erin geslaagd is om de uitdagingen
van een zeer moeilijke periode het hoofd te
bieden. Dankzij de tomeloze inzet van alle musici
medewerkers en bestuur zijn wij niet alleen maar
overeind gebleven maar hebben ook nieuwe
initiatieven ontwikkeld om live muziek
toegankelijker te maken voor een breed publiek.
Veel dank ook aan alle fondsen en donateurs die
dit mogelijk hebben gemaakt. Dankzij u allen
kunnen we met trots terugkijken op de meest
uitdagende periode uit ons vijftienjarig bestaan.
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Michael Gieler

Landsmeer, oktober 2021

SELECTIE UIT ONZE PROGRAMMA’S

DE JAARGETIJDEN VAN PIAZZOLLA
Zo 20 september 2020, 11:00 uur
Bijlmer Parktheater- livepubliek plus livestream
Za 30 januari 2021, 14:15 uur
Muziekgebouw- livestream
Santiago Cimadevilla - bandoneon
Omar Mojo - zang (alleen Muziekgebouw)
GoYa Quartet Amsterdam
Leo Genet - contrabas
Mark Wyman - piano (alleen Muziekgebouw)
Werken van Gardel, Mosalini en Piazzolla
Astor Piazzolla behoort tot de meest geliefde
componisten. Het is begrijpelijk: de muziek is bijzonder
kleurrijk en spreekt direct de emoties van de luisteraar
aan. Arrangeur/componist/bandoneonist Santiago
Cimadevilla was verantwoordelijk voor dit programma.
Hij maakt arrangementen van zijn favoriete muziek en
plaatst ze graag in context met andere, minder bekende
componisten van de tango.
Bij het concert in het Bijlmer Parktheater waren maar 30
bezoekers toegelaten. De livestream vanuit het
Muziekgebouw trok veel bekijks, in Nederland maar ook
in Argentinië. O.a. door de charismatische zanger Omar
Mollo, die in Amsterdam woont maar vooral ook in zijn
thuisland veel populariteit geniet.
Live bezoekers BPT: 30
Online views: ca. 3.000

DE DJINNS VAN PARIJS
Za 3 oktober 2020, 14:15 uur
Muziekgebouw - beperkt publiek, 2 concerten
Yang Yang Cai- piano
Sarada Sarita- choreogra e
Drie jonge dansers
Sasha Witteveen- contrabas
Musici en academisten KCO
Werken van Franck, Debussy en Bartók
De kern van dit project was het creatieve partnerschap
tussen twee zeer verschillende artiesten: de jonge,
talentvolle en uitgesproken pianiste Yang Yang Cai en
een van de meest interessante Nederlandse
choreografen van dit moment, Sarada Sarita.
Hun eerste programma kende een bijzondere
wereldpremière: de bewerking van Les Djinns van Franck
voor piano en strijkkwintet. Sarita maakte daarvoor een
nieuwe choreogra e voor drie dansers. Ze wist daarbij
hun uiteenlopende dansstijlen (ballroom, hiphop en
breakdance) wonderbaarlijk mooi tot een geheel te
versmelten in een nauwe verbinding met de muziek.
Maar liefst vier jonge musici vergezelden twee musici van
het Concertgebouworkest, met naast Yan Yang Cai als
uitblinker de pas zeventienjarige contrabassiste Sasha
Witteveen.
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Live bezoekers: 250 (vanwege de richtlijnen)

SCHUBERT EN DE NIEUWE WERELD
Za 28 november 2020, 14:15 uur
Muziekgebouw- videoproductie
Zo 29 november 2020, 11:00 uur
Bijlmer Parktheater- livepubliek
Fana Richters - concept
Planet AiRich - performance
Hannes Minnaar - piano
Camerata RCO
Tom Verheijen - lichtontwerp
Forellenkwintet van Schubert en andere werken
Voor dit programma werd gekozen voor een clash
tussen twee werelden: Het begon als een traditioneel
kamermuziekconcert (mooi belicht door ontwerper
Verheijen) dat geleidelijk aan werd verstoord door een
invasie van “Aliens”, performers van de conceptuele
artiest Fana Richters/ Planet AiRich.
Groot respect voor de kwaliteit van de uitvoering van alle
betrokkenen. Het is een begin voor een spannend
onderzoek dat nog wat meer tijd nodig heeft en dat we
het komend seizoen met een aantal uitvoeringen gaan
uitdiepen. Work in progress dus.
Live bezoekers BPT: 30 (vanwege de richtlijnen)
Online views: ca. 500 (verschillende kleine clips)

CUBAANSE KERST BIJLMER KLASSIEK ON TOUR
Za 12 december 2020, 13:00 en 14:30 uur
Kazerne Reigersbos
GoYa Quartet Amsterdam
Werken van Beethoven, Morgan en Mendez

Tijdens de heersende epidemie werd duidelijk dat
grootschalige concerten ingewikkeld te plannen zijn: o.a.
ons Cubaanse festival moest worden uitgesteld. Maar
Music Stages startte meteen een nieuw concept: Bijlmer
Klassiek on Tour. Buurtconcerten op bijzondere locaties
in Amsterdam Zuidoost: intiem, toegankelijk, exibel. Dit
geeft ons de kans om op laagdrempelige wijze in contact
te komen met nieuw publiek- een lang gekoesterde
wens in de praktijk.
Trotse mede-initiatiefnemer en promotor is Graziëlla
Hunsel Rivero, zelf ook zeer verdienstelijk jazz zangeres.
Zo konden we toch 2x 30 bezoekers in de Bijlmer
trakteren op een fraai programma met het GoYa Quartet:
Cubaanse Kerst. Een voorproe e voor volgend jaar:
Noches de la Habana is verplaatst naar 29 december
2021
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Aantal bezoekers: 60 (vanwege de richtlijnen)

AFRICAN VIBES
Vr 4 april 2021, 16:00 uur
Rewind Studios- livestream
Berima Amo - compositie, zang, trompet
Drie musici Concertgebouworkest
Drie freelancers
Werken van Bach, Beethoven en Amo

Het ligt niet in de natuur van de mensen achter Music
Stages om overdreven trots te zijn. Wij zijn ambitieus,
gretig zelfs. Maar wij bese en ook dat je soms domweg
geluk moet hebben. De vondst van een in Nederland
tamelijk onbekende producer, componist en trompettist
leidde tot ons grootste internethit ooit: Alleen al de
opname van Amo’s Okokroko heeft inmiddels meer dan
64.000 views via Facebook- voornamelijk in zijn
thuisland Ghana.
Los van dit oppervlakkige en kortstondige succes zien
we veel in deze bevlogen allround musicus en hebben
grootse plannen met hem. Hij past perfect in ons beleid
om de canon van klassieke muziek op te rekken en
toegankelijker te maken voor een breed publiek en hij
daagt onze musici ook weer uit.
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Online views: ca. 70.000!

DIDO AND AENEAS
Za 1 mei 2021, 14:15 uur
Muziekgebouw - livestream
Peter Leung - regie
Michael Gieler - dirigent
Irene Verburg - Dido
Henk Neven - Aeneas
Tania Lorenzo - Belinda
So a Faltas - moeder, Sorceress
Isa Vreeman - de jonge Dido (dans)
en zangsolisten van het koor
Nationaal Vrouwenkoor o.l.v. Wilma ten Wolde
Musici en academisten Concertgebouworkest
Werken van Artaç en Purcell

Een opera tijdens een pandemie? Onze Dido was in
ieder opzicht een tour de force, maar het moest en zou
gebeuren. Na meer dan een jaar voorbereidingstijd en
met bijna bovenmenselijke inspanningen werd ons
grootste project van de grond getild: Purcells Dido met
de wereldpremière van een nieuwe Proloog: Lullaby.
zie vervolg volgende slide
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Online views: 1300

DIDO AND AENEAS- VERVOLG
De muziek van Purcells kameropera is schitterend, maar
toch wringt er iets: de luisteraar heeft de ongelukkige
koningin nauwelijks ontmoet en zij sterft al na een korte
opleving aan een gebroken hart. Wie is zij, wat beweegt
haar?
De artistieke ambities waren groot, net als de toewijding
van alle kanten. Librettiste Julia Beth Harris vertelt in
haar proloog over de ingewikkelde relatie van Dido met
haar moeder. De Turkse componiste Meriç Artaç zette
het zo meesterlijk en kleurrijk op muziek dat het een
organisch geheel vormde zonder haar eigen taal te
verloochenen. Regisseur en voormalig danser Peter
Leung weet als geen ander jonge mensen tot het
uiterste te motiveren en werd na a oop bedankt met een
uitzinnig applaus van de hele cast.
De prestaties van het jonge koor waren fenomenaal en
werden ook in recensies in NRC en Theaterkrant zeer
gewaardeerd. De pas negentienjarige So a Faltas als
Sorceress maakte grote indruk, net als de rest van de
cast.
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Een primeur: begin oktober 2021 ging Music Stages met
deze productie voor het eerst op tournee door
Nederland.

VERRE OORDEN DICHTBIJ
Za 15 mei 2021, 12:00 uur
Uilenburger Sjoel - radio en televisieopname
Broki Rhythm and Strings Septet
(Musici van FraFra Sound en het Concertgebouworkest)
Muziek van Boulogne, Jobim, Biswane, Fela Kuti,
Belasco, Simon en anderen
Na een jaar vol enorme inspanningen, verschuivingen,
herplaatsingen en afzeggingen volgde alsnog een
beloning: een professionele radio en tv-productie
opgenomen door de NTR en uitgezonden op NTR extra.
Dit was een verdere uitwerking van het programma De
Zwarte Mozart uit een eerder seizoen.
De uitkomst was verblu end: improviserende klassieke
musici en een kleurrijke kennismaking met componisten
die niet gauw in traditionele concertzalen te horen zijn.
Onterecht, vinden wij. Naast werken met Afrikaanse,
Surinaamse en Latijns-Amerikaanse roots was er ook
ruimte voor twee Nederlandse componisten. We waren
erg blij met het artikel over het concert in de krant “De
Ware Tijd” in Paramaribo. Meer diversiteit in de
concertzaal? Ja graag!
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Aantal tv-kijkers: onbekend
Aantal online views: onbekend

FOCUSPUNTEN
NIEUWE MAKERS

Music Stages biedt jonge makers een podium. Wij presenteren het nieuwe werk en gebruiken ons netwerk om
ook andere programmeurs attent te maken op interessante content. Op deze wijze leveren we een bijdrage aan
de verdere ontwikkeling van kunst en kunstenaars.
• De kennismaking met de spoken word artist Sydney Lowell aan het begin van het seizoen maakte grote indruk op
ons allen. Sydney is een bijzondere artiest en we willen haar graag weer inzetten in toekomstige projecten.
• De combinatie van klassieke muziek met het Afro-Futurisme van Planet AiRich heeft in ieder geval spectaculaire
beelden opgeleverd. We gaan verder onderzoeken of er meer uitwerkingen van het concept mogelijk zijn.
• Er zijn vier compositieopdrachten verstrekt en in première gebracht, waaronder een compositie van Reza
Namavar live op Radio 4.
• Huischoreograaf Peter Leung heeft met zijn versie van Dido & Aeneas wederom grote stappen gezet in zijn
ontwikkeling als volwaardig regisseur.
• De samenwerking tussen choreografe Sarada Sarita en de jonge pianiste Yang Yang Cai was bijzonder vruchtbaar.
Samen maakten ze twee programma’s. De videobeelden van hun samenwerking zijn bijzonder geslaagd.
• Onze huisartiest Romy Schäfer heeft wederom schitterende kunstwerken gemaakt bij de programma’s van Music
Stages.

NIEUW PUBLIEK: MUSIC STAGES ONLINE (1)
Onze ziel en zaligheid zit in de livemuziek. Liever geven we met beperkingen een concert
voor een kleine groep mensen dan een groter bereik maar virtueel. Er was sprake van een
overaanbod van muziekstreams terwijl klassieke muziek toch lastig in een vernieuwend
format te vangen is.
Toch hebben we gedurende het seizoen verschillende livestreams en lmpjes geproduceerd.
We wilden niet stilstaan en waren ook nieuwsgierig naar nieuwe formats. We wilden ons
publiek blijven bedienen, maar bovenal wilden we onze jonge musici een perspectief bieden.
Dit heeft tot enkele interessante resultaten geleid. Zo hebben we enkele YouTube hits gehad
met name bij de internationale achterban van onze artiesten. Dit publiek had anders nooit het
concert kunnen meemaken. Naast enthousiaste reacties op veelbekeken lmpjes haalden we
voor het eerst aandacht in Ghanese en Surinaamse nationale kranten.
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We hebben dankzij de samenwerking met het Muziekgebouw kunnen experimenteren met
meerdere camera-opstellingen. Zo zijn we erg blij met onze virtuele vertaling van Dido,
waarbij de regie van Peter Leung ook krachtig op beeldscherm heeft gewerkt.

MUSIC STAGES ONLINE (2)
Nieuwe online formats: artistiek leider Michael Gieler is tijdens de lockdown heel low
key begonnen met de YouTube serie Zooming in on Music. Diepgravende maar ook
toegankelijke interviews met verschillende kopstukken uit de muziek die vanuit hun
huiskamers vertellen over hun muzikale leven, drijfveren etc. Inmiddels zijn er al zeven
a everingen en interviewde Gieler o.m. dirigent Ivan Fischer, Concertgebouw-directeur
Simon Reinink maar ook de jonge getalenteerde blok uitiste Lucie Horsch. Met weinig
tot geen reclame hebben deze interviews al zo’n 5000 views bereikt.
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Online bereik en social media: mede door het aantrekken van jong social media talent
Mirna Ackers hebben we voor ons als kleine organisatie veel groei en verbetering
kunnen bereiken in onze social media. De following van vrijwel alle social media
kanalen die we gebruiken is verdubbeld, de social media posts zijn in kwaliteit en
frequentie verbeterd en er wordt veel meer op gereageerd.

JONG TALENT
Een van de belangrijke drijfveren van Music
Stages is het ondersteunen van jong talent. Wij
zijn continu op zoek naar interessante artiesten
en laten ze graag schitteren tussen de ervaren
musici van het Concertgebouworkest.
Groot succes voor onze artist in residence Lidy
Blijdorp: haar debuut-cd werd direct bekroont
met een Edison. Gefeliciteerd Lidy!
Pianist Yang Yang Cai was een van de drie
genomineerden voor de prijs van het
Grachtenfestival.
Zangeres Tania Lorenzo, onder meer te horen in
Stabat Mater in 2019 en in de online versie van
Dido & Aeneas in mei 2021 kreeg een vaste
aanstelling in het Theater van Luzern
(Zwitserland), een perfect opstapje voor een
mooie carrière.
Voor het nieuwe programma ‘Zuidoost - een
muzikale Goudmijn’ zijn in eerste instantie vijf
jonge, veelbelovende talenten geselecteerd. Zij
worden gedurende hun deelname gecoacht en
krijgen waardevolle podiumervaring om zich als
artiesten te ontwikkelen. Uiteraard zullen we de
jonge musici binnenkort bij de leden van
Backstages introduceren.

KORT GESPREK MET CELLISTE LIDY BLIJDORP
“Dat vind ik eigenlijk het allerleukste van muziek maken, dat je van elkaar leert”.
“Afgelopen jaar is er voor mij veel gebeurd. Door Corona was het natuurlijk een raar jaar
waarin weinig mogelijk was. Gelukkig waren er veel live streams en ik heb ook een paar keer
voor Music Stages gespeeld. Dat was voor mij heel bijzonder want het zijn vaak ongewone
projecten bij Music Stages. Je komt altijd in aanraking met andere werelden als je daar aan
meewerkt. Afgelopen winter, bijvoorbeeld, het was midden in de lockdown en ik verveelde me
een beetje, nam ik deel aan een project van Bijlmer Klassiek, dat was een samenwerking met
musici uit Suriname die in de Bijlmer wonen. We gingen repeteren in een brandweerkazerne
en samen muziek maken. Ik leerde een hele nieuwe muziekstijl kennen. Eigenlijk kom je dan in
een hele andere wereld terecht. Voor mij is dat een hele nieuwe ervaring. Dat vind ik eigenlijk
het allerleukste van muziek maken, dat je van elkaar leert. Voor mij was het heel jn dat er in
de lockdown periode nog dat soort projecten waren waar ik naar uit kon kijken.
Vorig jaar net na de zomer, toen er ook weer wat meer mensen mochten komen luisteren heb
ik mijn nieuwe CD gepresenteerd. Het was toen alsof alles weer een beetje tot leven kwam.
En ik heb ook twee Edisons gewonnen! Ik was heel erg verrast, maar het was ook een beetje
onwerkelijk. Eigenlijk merkte ik er niet zoveel van omdat er vanwege de lockdown verder niets
gebeurde, ik wis dat ik de prijzen had, maar ik vergat het ook heel snel. Dat is aan de ene kant
jammer maar aan de andere kant geeft het ook niet.
In het nieuwe concertseizoen ga ik een stuk van Tsjaikovski spelen met het Noord Nederlands
orkest, daar ben ik nu heel hard voor aan het oefenen.
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Later in het seizoen ga ik werken aan een concert voor cello en sheng, een chinees
instrument. Dat stuk wordt door Joël Bons geschreven. Het zal volgend jaar september in Den
Haag in de Nieuwe Kerk opgevoerd worden. Het proces voorafgaand aan het concert is voor
mij heel spannend omdat we dan gaan uitproberen hoe dingen klinken, daar kijk ik naar uit.”

SAMENVATTING ACTIVITEITEN
ARTISTIEK-INHOUDELIJK

De artistieke doelstellingen van het seizoen werden ondanks alle tegenslagen ruimschoots gehaald. Dit
laat de wendbaarheid en de intrinsieke motivatie van het hele team en de betrokken artiesten zien.
Acht artistiek hoogwaardige programma’s
Veel activiteiten online (eigen YouTube kanaal en in samenwerking met partners) en op andere media
zoals radio en t
Vier nieuwe composities in première gebracht
Ruime baan voor freelance musici en jonge talenten in samenwerking met de ervaren musici van het
Concertgebouworkes
Randprogrammering met buurtconcerten in Amsterdam Zuidoost (Bijlmer Klassiek on Tour) en drie
huisconcerte
Samen met veel artiesten met een compleet andere artistieke achtergrond werd er nieuw terrein verkend
en werden nieuwe uitdagingen aanvaard. Wij koesteren speciaal hoge verwachtingen in de voortzetting
en verdieping van onze relatie met de Ghanese musicus Berima Amo en in de vernieuwende ontwerpen
en design-ideeën van Fana Richters/ Planet AiRich. Wat ons betreft is ook de nieuwe Proloog voor Dido
and Aeneas here to stay and zal deze ongetwijfeld nog vaker worden uitgevoerd door ons en anderen.
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PUBLIEKSBEREIK
Het voelt erg vreemd om in dit verslag over publieksbereik en doelgroepen te praten. Wij hebben ons
publiek node gemist. De schaarse momenten wanneer we daadwerkelijk voor een live publiek konden
spelen hebben we gekoesterd als nooit van tevoren. Maar dit was niet het seizoen om te
onderzoeken hoe we een diverser of jonger publiek konden bereiken. We waren heel blij met elke
aandacht, of het nou live was of online. We hebben wel een aantal algemene lessen geleerd.
De IJ-Salon en Bijlmer Klassiek: Een belangrijk deel van het publiek is ons trouw gebleven en
kwam naar concerten zodra de gelegenheid zich voordeed.
Buurtconcerten: Hier hebben we in korte tijd een ander, lokaler en ook jonger publiek
aangetrokken. De link met de verschillende broedplaatsen waarmee we samenwerkten en met de
lokale professionele artiesten blijkt de juiste formule om nieuw publiek te vinden. Hier willen we
graag op voortbouwen.
Livestreams: Hier waren veel extreme uitschieters, van weinig bekeken livestream tot hits met
grote aantallen kijkers. We wisten met name internationaal zoals nooit van tevoren een volstrekt
nieuw publiek te bereiken. Wij werkten daarvoor samen met het Muziekgebouw en het Bijlmer
Parktheater, maar ook met Splendor. Toch zien we geen duurzame groeimogelijkheden, de online
markt lijkt verzadigd te zijn. Wij willen ons in de toekomst liever focussen op live evenementen en
online content vooral als middel gebruiken om het merk Music Stages meer bekendheid te geven.
Podcasts: We zijn blij dat we met Zooming in on Music met een simpel format op een inhoudelijke
manier veel mensen konden bereiken. Maar ook hier geldt dat de markt behoorlijk verzadigd is.
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FINANCIËN
Het seizoen 2020/21 was ook in nanciële opzichte een pittig jaar.
We wilden onze werknemers, en dan met name de freelance musici die we hadden gevraagd voor onze
projecten beschermen en hun werkgelegenheid veilig stellen.
Daarom gaven voorrang aan het doorzetten van onze projecten ondanks de heersende pandemie en weinig
inkomsten uit recettes en uitverkopen. Dit ging wel ten kosten van het kleine eigen vermogen dat we hadden
opgebouwd.
Een belangrijk was het in gang zetten van het project Zuidoost, de muzikale Goudmijn. Gelukkig konden we
voor dit talelententraject veel steun vinden. Omdat het project zich over meerdere seizoenen strekt en
sommige van deze subsidies pas in 2021/22 e ectief werden leverde dit zelfs kortstondig een negatief eigen
vermogen op voor de stichting. Dit wordt in de loop van 2021/22 rechtgetrokken.
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Wij verwachten in 2021/22 weer breakeven te draaien of zelfs weer een klein overschot te realiseren.

DE CIJFERS
Kosten
Artistieke kosten en productie
Marketing en publiciteit
Beheerslasten
Afschrijvingen
Kosten totaal
Baten
Eigen inkomsten
Fondsenwerving en giften
Subsidies overheid
Baten totaal
Resultaat

2020/21*

2019/20

139.484
17.884
25.796
562
183.689

72.667
15.746
7.574
95.987

36.845
43.820
89.900
170.565
-13.124

33.052
40.082
28.300
101.434
5.447

* Voorlopige cijfers. De jaarcijfers worden op het moment van deze publicatie nog gecontroleerd door het bestuur.
Het negatieve resultaat gaat ten kosten van de algemene reserve van de stichting.

BACKSTAGES

Backstages is een genootschap van
betrokken muzieklie ebbers die de
doelstellingen van Music Stages onderschrijft.
Met een vaste jaarlijkse bijdrage en
incidentele aanvullende schenkingen dragen
de leden bij aan talentontwikkeling en
avontuurlijke programmering bij Music Stages.
Backstages heeft een eigen bestuur.
Jeroen Top - voorzitter
Brigitte Noordegraaf - secretaris
Sabine Heetebrij - bestuurslid
Dit bestuur organiseert jaarlijks meerdere
exclusieve evenementen voor haar leden. Het
bepaald ook aan welke projecten de giften
van haar leden worden besteedt. De
nanciële administratie van Backstages
geschiedt door Music Stages, onder
waarborging van gescheiden boekhoudingen.
Voor vragen over Backstages kunt u mailen
aan bestuur@backstages.nl.
fh
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BETROKKEN DONATEURS

SWOT-ANALYSE

STRENGTHS
• Kenmerkende, ‘eigen’ sfeer, unieke belevenissen in de
concertzaal
• Hoog niveau concerten (topmusici KCO)
• Ervaren en gepassioneerde organisatie, wendbaar
tijdens crisis
• Goede relatie met diverse samenwerkingspartners
• Veel knowhow op het gebied van diversiteit en inclusie
• Jonge vibe door samenwerking met jonge artiesten
• Eigen steunclub Backstages

WEAKNESSES
• Klein team, plannen zijn soms overambitieus
• Financieel kwetsbaar, geen structurele subsidies
• Relatief oud kernpubliek, terugkeer naar de concertzaal
niet vanzelfsprekend
• Marketing en communicatie vormt een uitdaging voor
een kleine organisatie
• Relatief onbekende organisatie
• Ambitieuze en hoogwaardige productiessoms maar een
keer uitgevoerd

OPPORTUNITIES
• Terugkeer naar concertzaal biedt nieuwe kansen om nieuw
publiek te bereiken
• Nauwere samenwerking met Concertgebouworkest
• Duurzamere nanciering via structurele subsidies mogelijk
• Groeiende aandacht voor diversiteit
• Meer e ciency door uitbreiding netwerk in Nederland om
producties vaker te herhalen

THREATS

fi
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• Publieksgedrag tijdens en na crisis
• Relatief overaanbod aan concerten in Amsterdam
• Veel concurrentie op het gebied van
vrijetijdsbesteding

ORGANOGRAM
Bestuur:

Organisatie:

Gert-Jan Ros, voorzitter

Michael Gieler, artistiek leider en directeur

Cathérine Zijlstra, secretaris

Marieke Nooren, zakelijk leider

Jan Willem van Drimmelen, penningmeester

Mirna Ackers, communicatie

Hanneke Jansen, bestuurslid

Shirley Khoeblal, ondersteuning
Marijn Schäfer, administratie

Backstages:

Graziëlla Hunsel, ambassadeur diversiteit, productie

Jeroen Top, voorzitter

Marjolein van Ruiten, persbenadering

Brigitte Noordegraaf, secretaris
Sabine Heetebrij, bestuurslid

CONCLUSIE
EN EEN VOORZICHTIGE BLIK VOORUIT
Music Stages wist dankzij de steun van
medewerkers, donateurs en fondsen alle
klippen van het afgelopen Corona-seizoen te
omzeilen. Met onze combinatie van
topkwaliteit met vernieuwing en avontuurlijke
programmering bezetten wij een unieke niche
binnen het Amsterdamse culturele bestel. We
breiden ondertussen ons betrokkenheid op
het gebied van talentontwikkeling verder uit.
Hiermee leveren wij een belangrijke bijdrage
aan avontuurlijke liveconcerten en
ontmoetingen in de concertzaal.
Wij zijn ervan overtuigt dat live publiek weer
de weg naar de concertzaal zal vinden. Juist
de ontmoeting met het publiek was in het
afgelopen seizoen het grootste gemis. Het feit
dat we muziek weer samen kunnen beleven
geeft enorm veel energie en voldoening.
Daarom kijken we met voorzichtig optimisme
vooruit naar de toekomst.
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