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Voor u ligt het jaarverslag 2012 - 2013 van 
Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie 
Haarlem. Bijna schreven wij: zoals u van ons 
gewend bent! Maar het is anders dit jaar. 
Voorheen werden wij door de gemeente 
Haarlem gesubsidieerd op seizoenbasis, 
dat wil zeggen dat ons boekjaar (en dus ons 
jaarverslag) liep van 1 september tot en 
met 31 augustus. Met ingang van januari 
2014 worden wij door de gemeente Haarlem 
echter gesubsidieerd op basis van kalen-
derjaar en die ontbrekende vier maanden 
moeten wij een keer inhalen. Dit jaarverslag 
2012 - 2013 loopt dus van 1 september 2012 
tot en met 31 december 2013. 

Zestien bewogen maar succesvolle maanden 
met de eerste Ladies Night, de eerste 
serie Kleintje Cabaret in samenwerking 
met de Toneelschuur, de eerste afleve-
ring van de succesvolle tv-serie Maestro 
vanuit de Philharmonie, de eerste gratis 

kaartjes voor de Voedselbank, de eerste 
Voorjaarsklassiekers van het Nederlands 
Kamerorkest, het 1e Haarlemse Voorleesfeest, 
het eerste Kennemer Goede Doelen Gala, het 
eerste afscheid van Boudewijn de Groot (het 
tweede volgt in 2014!), de eerste verbouwing 
van de Grote Zaal sinds de grote renovatie, 
het eerste honderdjarig jubileum van Koot 
Vleugels & Piano’s en tot slot … onze tweede 
succesvolle Scrooge! 

Wij kijken met gepaste trots terug op al deze 
bedrijvigheid en doen er hier graag verslag 
van. 

Namens Raad van Toezicht en medewerkers 
van de Stichting Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem

Jaap Lampe, algemeen directeur
Maria Hansen, zakelijk directeur

Voorwoord



Het verlengde verslagjaar 2012 - 2013 wordt, 
zoals in het voorwoord reeds aangestipt, 
gekenmerkt door veel eerstelingen: de eerste 
Ladies Night, de eerste serie Kleintje Cabaret 
in samenwerking met de Toneelschuur, 
de eerste serie Voorjaarsklassiekers van het 
Nederlands Kamerorkest, het 1e Haarlemse 
Voorleesfeest en het eerste 023 uur-interview-
marathon van Frénk van der Linden. Dat 
betekende veel nieuwe dingen uitvinden 
en veel leren. Daarnaast hebben we in 
die zestien maanden een aantal specials 
gebracht, zoals het Lennaert Nijgh Festival, 
de Zappa-avond en last but not least onze 
tweede succesvolle Scrooge. Het moge 
duidelijk zijn dat wij in het verslagjaar een 
grote aanslag hebben gepleegd op de energie 
en inzet van al onze medewerkers. Het is 
de flexibiliteit en inzet die een actuele en 
scherpe programmering mogelijk maakt, 
waarmee we onze missie Kloppend hart van 
de stad meer dan waarmaken.

In theaterseizoen 2012 - 2013 zijn 
wij in samenwerking met ‘buurman’ 
de Toneelschuur gestart met de serie 
Kleintje Cabaret in de kleine zaal van de 
Toneelschuur. Een serie waarin onder andere 
jong aanstormend cabarettalent een kans 
krijgt in Haarlem en kan werken aan naams-
bekendheid op weg naar de Grote Zaal van 
de Stadsschouwburg. De serie die perfect 
past in de kernwaarde ‘talentontwikkeling’ 
die ook de Toneelschuur hoog in het vaandel 
heeft staan, was vanaf het begin af een 
succes. Uiteindelijk is er een zaalbezetting 
van meer dan 80% behaald.

In november startten in de Grote Zaal 
van de Philharmonie de opnamen van de 
13-delige televisieserie Maestro van de 
AVRO, waarin bekende Nederlanders het 
tegen elkaar opnamen als dirigent van een 
symfonieorkest. De serie werd een groot 
succes en trok per aflevering ruim 900 
bezoekers, die zo op een speelse manier 
kennis maakten met verschillende uitingen 
van klassieke muziek. De serie werd ook op 
de televisie goed bekeken. 

Tijdens de live-uitzending van de finale sloeg 
cabaretière Lenette van Dongen uiteindelijk 
het meest in de maat.

De Stadsschouwburg was ook dit seizoen erg 
in trek als podium voor landelijke thea-
terpremières. Zo zagen onder andere The 
King’s Speech, een geheel nieuwe uitvoering 
van het successtuk van Maria Goos Cloaca, 
De donkere kamer van Damokles en De God 
van de slachting het eerste licht in Haarlem. 
Naast premières blijft Haarlem ook geliefd 
voor repetities en montages. Zo werden in 
het verslagjaar de musicals Yab Yum: Het 
Circus van de Nacht, Aspects of Love en Vijftig 
tinten … de musical in de Stadsschouwburg 
gemonteerd.

Haarlem blijft de stad van klassiek toneel en 
klassieke muziek. In deze genres verflauwde 
de aandacht van het publiek geenszins, 
terwijl we bij de start van het seizoen 
2013 - 2014 voor het eerst merkten dat het 
publiek bij vooral de populaire genres zoals 
musicals en theaterconcerten, wegens de 
economische crisis de vinger op de knip 
hield. In september 2013 verwachtten wij 
nog dat, op basis van de goede voorverkoop-
cijfers, de bezoekers in grote getalen zouden 
blijven komen. De losse kaartverkoop in 
de eerste maanden van het theaterseizoen 
2013 - 2014 gaven een heel ander beeld te 
zien: 15 tot 20% minder bezoekers waardoor 
we veel marketinginspanningen moesten 
verrichten om publiek te blijven trekken. 
Dit was een landelijke tendens, die ook in 
de eerste helft van het jaar 2014 nog niet is 
verdwenen. Uiteindelijk trokken we in het 
theaterseizoen 2012 - 2013 met totaal 326 
activiteiten 128.976 bezoekers naar beide 
gebouwen (uitsluitend eigen programmering 
en amateurverhuur, exclusief openbare 
commerciële verhuur).

Jaap Lampe
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Frenk van der Linden met gasten 
tijdens 023 minuten passie van...



Na het succes van de kerstvoorstelling 
Scrooge in het seizoen 2011 - 2012 kon een 
vervolg niet uitblijven: de Stadsschouwburg 
maakt van Scrooge een tweejaarlijkse 
traditie. Iedere versie moet van elkaar 
verschillen; een andere regie, ander decor en 
ook andere acteurs, zo houd je het spannend. 
Jaap Lampe had al snel Peter de Jong als 
de nieuwe Scrooge voor ogen, en de ideale 
Marley zou Joost Prinsen zijn. Tijdens de 
gesprekken met Peter de Jong kwam vrijwel 
meteen de naam van Ira Judkovskaja boven-
drijven, een jonge regisseur die al diverse 
prachtige producties had gemaakt voor 
Tryater. Bij de professionele cast voegden 
zich vervolgens Elsje de Wijn, Bert Hana, 
Herman Bolten en stagiaire Merel Baldé.
De belangstelling voor de audities in het 
voorjaar van 2013 was groot, uiteindelijk 
bestond de cast voor amateurspelers uit 
meer dan 80 mensen. Van jong (7 jaar) tot 
oud (71 jaar). Een dergelijk grote cast was 
niet alleen noodzakelijk vanwege de vele 

rollen in het toneelstuk, maar kwam ook 
deels door de kinderrollen. Vanwege wette-
lijke regels van de arbeidsinspectie moesten 
er voor deze rollen driedubbele bezettingen 
zijn. Een 18-koppig vrouwenkoor maakte het 
toneelbeeld compleet. Al tijdens het repe-
titieproces werd het duidelijk dat wederom 
een hele bijzondere ploeg op de planken 
stond. Het spelplezier spatte er vanaf.
Regisseur Ira Judkovskaja maakte van 
Scrooge een dromerige en melancholische 
voorstelling waarin zij de vriendschap 
tussen Scrooge en Marley centraal zette. 
Het mime-verleden van Peter de Jong kwam 
goed naar voren en resulteerde soms in 
slapstickachtige scenes. ‘’De kerst kon niet 
meer stuk in Haarlem’’, scheef het Haarlems 
Dagblad daags na de première. 
Het verhaal van Dickens werd in een poëti-
sche hertaling bewerkt door Tjeerd Bischoff. 
De kostuums van Ana Khodovorich sloten 
prachtig aan bij het tijdloze beeld dat de 
regisseur voor ogen gehad.

De klezmerachtige muziek van Wiebe Gotink 
en het prachtige door Ruijsdaels Gezicht op 
Haarlem geïnspireerde decor van Roos van 
Geffen vormden twee andere belangrijke 
componenten van de voorstelling. 
Niet alleen voor de amateurs was Scrooge 
een ervaring voor het leven, ook de profs 
vonden veel voldoening in het samenspel. 
Joost Prinsen bijvoorbeeld schreef daarover 
in zijn column in het Haarlems Dagblad: 
“Zelden zo’n (sic) leuke collega’s gehad. Bij de 
meesten was het verschil tussen hun gedrag 
vóór en achter de schermen nauwelijks 
waarneembaar”.

Communicatie
Niet alleen inhoudelijke componenten maar 
ook de uitstraling van deze Scrooge droeg 
bij aan het feit dat de kerstvoorstelling in 
Haarlem regelmatig het gesprek van de 
dag was. De stad straalde Scrooge uit. In 
Dickensstijl verklede personages waren op 
de diverse kerstmarkten aanwezig om te 

flyeren. De vormgeving van de productie van 
het Haarlemse bureau Brr Brr was uitermate 
belangrijk in het communicatieproces. De 
vormgevers hadden goed geluisterd naar de 
motieven en inspiratie van Ira Judkovskaja. 
Zij wilde immers laten zien hoe een aanvan-
kelijke stugge en vervelende man langzaam 
ontdooit. Dit werd vertaald in een campag-
nebeeld met een bevroren hoge hoed van 
Scrooge, die zichtbaar aan het ontdooien 
was. In aanloop naar de voorstelling werd in 
november de hoed van Scrooge ingevroren 
in een enorm ijsblok en geplaatst op het 
balkon van de Philharmonie. Via social 
media werden bezoekers uitgedaagd het 
juiste tijdstip te raden wanneer de ijsklomp 
met de hoed ontdooid zou zijn. Deze actie 
leverde niet alleen meer dan 600 reacties op 
via de social media, ook de plaatselijke pers 
besteedde hier ruim aandacht aan en stimu-
leerde daarmee de kaartverkoop. De affiches 
in de abri’s in het Haarlemse straatbeeld 
waren ook opzienbarend. 

Programmering
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Door een technisch procedé verschenen ’s 
avonds dankzij het kunstlicht in de abri’s de 
geesten op het affiche. Ook dit beeld werd 
veelvuldig op de social media gedeeld. Een 
ander Haarlems bureau - Captain Motion - 
was verantwoordelijk voor de trailer van de 
voorstelling. Deze trailer was onder meer te 
zien op scroogehaarlem.nl en gedurende een 
periode in de Haarlemse Pathé Bioscoop. 

Financiering dankzij alle Haarlemmers
Het halfronde decor met een prachtig 
zicht op Haarlem van ontwerpster Roos 
van Geffen viel duurder uit dan begroot. 
Toch wilde de artistieke crew van Scrooge 
graag met dit decor werken. In september 
organiseerde de Stadsschouwburg daarom 
een speciale bijeenkomst met enthousiaste 
Haarlemmers en Haarlemse bedrijven die 
uiteindelijk het decor hebben gefinan-
cierd. Deze editie van Scrooge mocht zich 
verheugen in een groot aantal creatieve en 
betrokken sponsors en subsidiënten. Zo 
financierde de Imbema Groep de kaarten 
voor de Voedselbank Haarlem, de Nolte 
Stichting deed datzelfde voor de Stichting 
Kinderhulp, de DEKA Markt verzorgde de 
snacks en drank gedurende de voorstel-
lingen en Goris & Ladru en ZoniQ sloten 

qua communicatie met op maat gemaakte 
aanbiedingen in de stijl van Dickens direct 
inhoudelijk aan bij Scrooge. 
De afdeling Fondsenwerving en Sponsoring 
had bovendien in samenwerking met de 
afdeling Marketing een actie op touw gezet 
met de verkoop van Scrooge-chocolaatjes 
gekoppeld aan een e-mailactie om donateurs 
te werven voor de Scrooge-editie 2015. De 
19 voorstellingen trokken in totaal 10.130 
bezoekers met een zaalbezetting van 86%. 

Scrooge heeft de toekomst
Directie en medewerkers van de 
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 
zien in producties zoals Scrooge een grote 
toekomst. De ‘participatiemaatschappij’ wil 
deelnemen aan het creatieve proces. Naast 
de traditionele vormen van theaterbeleving 
zal vanuit de samenleving steeds meer de 
vraag komen onderdeel te mogen zijn van 
het productieproces, zowel voor als achter 
de schermen. De ondernemende burgers 
willen een gemeenschappelijk doel dienen 
en daar zich vrijwillig voor inzetten. Scrooge 
is een schoolvoorbeeld van deze ontwikke-
ling vanwege de mix van professionals en 
amateurs. Er was veel sprake van kennisover-
dracht over en weer. 
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Zonder twijfel was de week van vrijdag 13 
tot met zondag 22 september 2013 één van 
de drukste weken uit de geschiedenis van 
de Philharmonie. Het was de week waarin 
de opening van het culturele seizoen en 
de heropening van de Grote Zaal centraal 
stonden. Cellist Pieter Wispelwey gaf met 
zijn nieuwe ensemble quartet-lab de aftrap 
voor het nieuwe festival 023 Uur Haarlem 
cultuur. Dit festival markeert de opening 
van het culturele seizoen en is de opvolger 
van De Stad als Podium. De achterliggende 
doelstelling van het festival was om 23 
uur achter elkaar de rijkdom en veelzijdig-
heid van de Haarlemse kunst en cultuur 
te tonen. Aan het festival werkten bijna 
alle Haarlemse kunstinstellingen mee. Het 
meest in het oog springende onderdeel van 
dit nieuwe festival was 23 minuten passie 
van… waarbij journalist Frénk van der 
Linden 23 uur achter elkaar met bekende 
Nederlanders sprak over hun geheime 
passies. De interviews duurden elk 23 
minuten (plus 7 minuten pauze). 23 minuten 
passie van… startte op zaterdag 14 september 
om 17.00 uur en was op zondag om 16.00 
uur afgelopen. In totaal waren er 46 gasten 
die het podium betraden: onder andere Fred 
Teeven, Humberto Tan, Nico ter Linden, 

Wende Snijders, Boudewijn de Groot, Hans 
Dorrestijn, Jort Kelder, Joost Zwagerman 
en Lavinia Meijer. De sfeer in de zaal was 
ronduit gezellig, drank en etenswaren 
waren toegestaan en de toegang was gratis. 
De geheime passies van de gasten waren 
voor veel bezoekers nieuw. Zo vertrouwde 
Boudewijn de Groot het publiek toe dat hij 
dol was op gamen (vooral de gewelddadige 
variant), Fred Teeven kon niet zonder zijn 
motor, Maarten van Rossem droomde van 
een Citroën DS en Thomas van der Dunk 
had een volledigheidsmanie. 023 minuten 
passie van… is in zijn geheel opgenomen door 
een productiemaatschappij. Een compilatie 
was te zien bij de NCRV op Nederland 2 in 
januari 2014. 

Zoals ieder jaar werd het openingsweekend 
gecombineerd met de evenementen Open 
Monumentendag en Korenlint. Op zondag 
waren in de Grote Zaal voorproefjes te zien 
van concerten en voorstellingen voor het 
seizoen 2013 - 2014. Ook kreeg het publiek 
een kleine week voor de officiële opening 
de mogelijkheid om de verbouwde Grote 
Zaal te bewonderen. Ruim 12.000 mensen 
bezochten dit weekeinde de Philharmonie. 

Op donderdag 19 september 2013 volgde  
de tweede vuurdoop in deze week.  
Het Sinfonieorkester St. Gallen onder leiding 
van ex-Holland Symfonia-dirigent Otto 
Tausk gaf de aftrap voor een serie met vier 
verschillende concerten ter kennismaking 
van de verbouwde Grote Zaal. Op vrijdag 
volgde een Hammond Night. Hiervoor 
maakten de stoelen in de zaal plaats voor 
een boksring waarin Rob Mostert, Sven 
Figee & Hammond Friends een ware 
Hammond battle aangingen. De nieuwe bar 
in de zaal was open. Zaterdag veranderde de 
Grote Zaal in samenwerking met Patronaat 
in een stampende rocktempel. De Belgische 
band dEUS toonde aan dat de Grote Zaal 
uitermate geschikt is voor sta-concerten met 
een capaciteit van circa 1.600 personen. 
Peter Bruyn schreef in het Haarlems Dagblad 
‘’De zaal functioneerde prima waardoor 
Haarlem opeens meespeelt in het steeds 
belangrijker wordende landelijk segment van 
poppodia (…)”. Direct na het optreden werd 
de zaal omgebouwd voor het concert op de 

zondagmiddag. Sandra en Jeroen van der Veen 
speelden op twee vleugels de Canto Ostinato 
van Simeon ten Holt. Het publiek lag en zat 
op matjes, zitkussens en strandstoelen om 
de vleugels heen en kon zo op ontspannen 
wijze genieten van de hallucinerende muziek 
van Simeon ten Holt. Terugkijkend op deze 
drukke week lijkt het er op dat de zaal en het 
personeel goed in staat zijn om in te spelen 
op diverse wensen van het publiek en de 
spelers. De Philharmonie bewees zich in  
al haar facetten als het “kloppend hart van 
de stad”.
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12 13



Jeugdvoorstellingen tot 12 jaar 
De jeugdvoorstellingen tot 12 jaar worden op 
twee manieren aangeboden: via het vrije cir-
cuit en via besloten schoolvoorstellingen in 
het basisonderwijs. De schoolvoorstellingen 
worden vastgesteld in overleg en nauwe sa-
menwerking met Hart Cultuur in School. In 
2012 - 2013 werden in de Stadsschouwburg 
vijf verschillende voorstellingen bezocht. 
Elke voorstelling werd twee keer gespeeld; 
in totaal waren er tien schoolvoorstellingen, 
bezocht door 3.894 kinderen.  
Van september tot en met december 2013 
werden drie verschillende voorstellingen be-
zocht - één in de Stadsschouwburg (vier maal 
uitgevoerd) en twee in de Philharmonie (elk 
twee keer uitgevoerd). Deze werden in totaal 
door 2.134 kinderen bezocht. Het totaal 
aantal basisschoolbezoekers bij schoolvoor-
stellingen in de periode september 2012 tot 
en met december 2013 was 6.028. 

1e Haarlemse Voorleesfeest 
Op initiatief van Erik van Muiswinkel 
(cabaretier/presentator/hoofdrolspeler in 
de eerste Haarlemse kerstproductie Scrooge) 
werd het 1e Haarlemse Voorleesfeest georga-
niseerd op zondag 28 april 2013. Voor deze 
eigen productie van de Stadsschouwburg 
Haarlem, werd - voor deze eerste editie nog 
in beperkte mate - samenwerking gezocht 
met de Stadsbibliotheek Haarlem en de 
kinderboekenwinkel Kiekeboek. Kinderen 
in de leeftijd van 5 tot en met 10 jaar konden 
in negen verschillende groepen genieten 
van drie voorleessessies, waarbij werd 
voorgelezen door bekende Haarlemmers 

en door acteurs uit de voorstelling Scrooge. 
Daarnaast werd voorgelezen door twee 
kinderen die hadden meegedaan aan de 
regionale voorronde van de Nationale 
Voorleeswedstrijd. Zo werd verbinding 
gelegd met dit landelijke project. Er werd 
voorgelezen op negen verschillende plekken 
in de Stadsschouwburg, zowel in de foyers 
als backstage. De dag werd gezamenlijk afge-
sloten op het podium van de Grote Zaal met 
een voorleessessie door alle voorlezers. 

Bezoek middelbare scholieren reguliere 
avondvoorstellingen 
Het voorstellingsaanbod voor jongeren 
(vanaf 12 jaar) is geïntegreerd in de reguliere 
avondvoorstellingen in het vrije circuit. 
Dankzij De Cultuurkaart worden leerlingen 
in staat gesteld de podia te bezoeken, indivi-
dueel dan wel in groepsverband. Het indivi-
duele bezoek van middelbare scholieren is te 
achterhalen via de kassa aan de hand van de 
verkochte kaarten voor de CJP-prijs.  
Voor aanvang van seizoen 2012 - 2013 was 
het onduidelijk of De Cultuurkaart zou 
blijven bestaan. Toen deze kaart in aange-
paste vorm toch doorging, had dit wel enkele 
gevolgen. Scholen en theaters moesten 
vanaf dit seizoen zelf meebetalen aan De 
Cultuurkaart door een aandeel in het fonds 
te storten en op die manier de mogelijkheid 
voor het voortbestaan van De Cultuurkaart 
mede te garanderen

Bezoek voorstellingen Buurthuis De Tulp  
Zeventien kinderen en twee begeleiders 
bezochten tweemaal gratis een voorstelling 

in de Philharmonie (Slagschaduw op 28 april 
2013 en Sinterklaas en de Malle Mijter op 1 
december 2013). Dit was een samenwerking 
tussen de Philharmonie en Haarlem Effect. 

Workshop Pinokkio Toneelmakerij 
Bij de voorstelling Pinokkio van de 
Toneelmakerij werd op zondag 21 oktober 
2012 een ouder-kind-workshop aangeboden. 
De organisatie van deze workshop was in 
handen van de afdeling educatie van het 
gezelschap. De Stadsschouwburg heeft de 
workshop gefaciliteerd. 

Workshop Het Stenen Bruidsbed van 
het Nationale Toneel
Voorafgaand aan de voorstelling Het Stenen 
Bruidsbed door het Nationale Toneel op 17 
oktober 2013, werd in de repetitieruimte 
van de Stadsschouwburg een workshop 
gegeven door de educatie-medewerker van 
het Nationale Toneel. De workshop en de 
voorstelling werden bezocht door leerlingen 
van het Hermann Wesselink College uit 
Amstelveen.

Festival Oorkaan op Komst 
Op zondag 13 oktober 2013 vond voor de 
tweede keer in de Philharmonie het kinder-
muziekfestival Oorkaan op Komst plaats. 
Met dit festival ging het muziekseizoen voor 
de jeugd feestelijk van start.

Programmering
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Kleine Zaal 
De Kleine Zaal van de Philharmonie blinkt 
uit in akoestiek en intimiteit en is daarmee 
een van de beste kamermuziekzalen van 
Nederland. Musici roemen de briljante, 
natuurlijke akoestiek, die vooral onver-
sterkte klassieke kamermuziek uitstekend 
doet klinken. Mede om deze reden is in de 
muziekprogrammering vanaf de opening 
van de Kleine Zaal sterk ingezet op een 
kwalitatief hoogstaand kamermuziekpro-
gramma.
Van september 2012 tot en met december 
2013 werden in de Kleine Zaal van de 
Philharmonie 40 kamermuziekconcerten 
gepresenteerd in samengestelde series. De 
kwaliteit van de concerten was hoog. De 
series Meesters aan het Klavier, Strijkkwartet 
Centraal en de Tapasconcerten waren populair 
bij het publiek. Nederlandse musici zoals 
Thomas Beijer, Duo Scholtes & Janssens en 
Carel Kraayenhof stonden naast internati-
onaal befaamde musici en ensembles waar-
onder pianist Rafal Blechacz, gitarist Miloš 
Karadaglić en het ensemble Quatuor Ysaÿe 
dat in de Philharmonie een van de laatste 
concerten uit zijn 40-jarig bestaan gaf. 
Het aantal bezoekers dat inleidingen van 
musicologe Sabine Lichtenstein bijwoont, 
blijft een stijgende lijn vertonen. Dit 
seizoen verzorgde het Haarlemse restaurant 
Patxaran de Baskische pintxos als tapashapje 
na afloop van de Tapasconcerten. 

De keuze van…
In seizoen 2012 - 2013 kwam de serie De 
Keuze van… tot stand in samenwerking 
met pianist Enrico Pace. Deze bestond dit 
keer uit een recital, een duo concert met de 
violiste Liza Ferschtman en een uitzonder-
lijke productie met cellist Daniel Müller-
Schott die speciaal voor Haarlem is gemaakt. 
De Nederlandse cellist Pieter Wispelwey had 
de eer het seizoen 2013 - 2014 te openen 

met zijn Keuze van… Hierin trad hij voor het 
eerst in Nederland op met quartet-lab, het 
strijkwartet dat hij samen met de musici 
Patricia Kopatchinskaja, Pekka Kuusisto 
en Lilli Maijala eind 2012 heeft opgericht. 
Een verrassend concert met vernieuwende 
elementen die bij het publiek opzien 
baarden.

De 48 uur van Bach
Het jaarlijks terugkerende festival De 48 uur 
van... stond in 2013 in het teken van Bach. 
De vele bezoekers konden genieten van 
concerten, lezingen en films en verpozen in 
de Bach Stube. Eén van de hoogtepunten was 
het optreden van violiste Isabelle Faust. Zij 
was speciaal voor dit muziekweekend naar 
Haarlem afgereisd om werk te spelen van 
haar recent verschenen Bach-cd. Tijdens het 
festival waren gedurende twee dagen twee 
onderdelen geprogrammeerd, waarbij het 
publiek nadrukkelijk werd uitgenodigd te 
participeren. In de Grote Foyer bevond zich 
het open podium: publiek kon plaatsnemen 
achter de vleugel om werken van Bach te 
vertolken. In de Grote Zaal gaf stadsorga-
nist Jos van der Kooy een masterclass aan 
amateur bespelers van het Cavaillé-Coll-
orgel. Tijdens het educatieproject Beats By 
Bach maakten scholieren in seizoen 2012 - 
2013 een filmpje naar een bestaand script op 
het leven van Bach en voorzien van muziek 
van Bach. Dit educatieproject is geïnitieerd 
door de Nederlandse Bachvereniging en in 
Haarlem door de Philharmonie aangeboden 
aan de middelbare scholen. De Philharmonie 
toonde het uiteindelijke resultaat tijdens het 
festival De 48 uur van Bach. Deelnemende 
middelbare scholen waren het Lyceum 
Sancta Maria, Het Schoter en het Eerste 
Christelijk Lyceum, alle drie uit Haarlem 
en het Ichthuslyceum uit Driehuis. De 
Rabobank Haarlem en Omstreken sponsorde 
Beats By Bach voor de Haarlemse scholen.

Programmering

Tijdens het festival heeft het culturele 
cursuscentrum Hart met de afdeling muziek 
op zondag gedurende een uur een muziek-
programma samengesteld in de Grote Zaal. 
Diverse muziekensembles traden op.

Talentontwikkeling
De Philharmonie maakt deel uit van een 
landelijk netwerk van concertzalen dat jong 
talent de gelegenheid geeft podiumervaring 
op te doen. Uit meer dan 25 deelnemers 
kiezen de concertzalen vier musici/ensem-
bles. Deze vier presenteren zich in de lande-
lijke serie Dutch Classical Talent en maken 
een tournee langs de grote Nederlandse 
concertzalen. Deze serie stond ook dit jaar 
weer garant voor veel speelplezier, experi-
mentele presentaties en nooit eerder uitge-
voerde muziek. 

Een nieuwe ontwikkeling
Bijzondere crossovers waren er met het 
Nederlands Blazers Ensemble, Arno 
Bornkamp, The Gents, Spark, the Classical 
Band en het Carel Kraayenhof Ensemble. 
Zij verkenden de grenzen van de klassieke 
muziek tot groot enthousiasme van het 
publiek. 

Grote Zaal
Bovenstaande ontwikkeling is ook de aanzet 
geweest voor de nieuwe serie Trance Classique 
waar gebruik wordt gemaakt van de nieuwe 
vlakke vloer opstelling van de Grote Zaal. 
Het eerste concert in deze serie werd 
gegeven op 22 september 2013 door 
pianisten Sandra en Jeroen van Veen. Zij 

speelden te midden van een liggend (op 
matjes) en (in luie stoelen) zittend publiek 
dat zich geheel kon laten meevoeren door de 
muziek. Een bijzondere en andere beleving 
van het klankspel, niet alleen voor het 
publiek maar ook voor de musici. Op 14 
december volgde het tweede concert in deze 
serie met Zapp4.

Het befaamde Cavaillé-Coll-orgel in de Grote 
Zaal van de Philharmonie en het Christian 
Müller-orgel in de Grote of St.-Bavokerk 
zijn landelijk gezien belangrijke trekkers 
voor de orgelliefhebber. De Philharmonie 
organiseert jaarlijks in de zomerperiode 
32 Stadsorgelconcerten in de kerk en in 
navolging daarvan de serie Uur van het 
Orgel met 6 concerten in de Philharmonie. 
Stadsorganisten Jos van der Kooy en Anton 
Pauw verzorgden met succes een deel van 
de concerten. Daarnaast concerteerden 
binnen- en buitenlandse gasten met grote 
naam. Hoogtepunten waren onder andere 
de concerten met Thomas Trotter (orga-
nist Westminster Abbey London) en Louis 
Robilliard (organist Saint François de Sale 
Lyon). Het Cavaillé-Coll-orgel wordt ook 
geregeld gebruikt voor educatieve doel-
einden, onder andere door de conservatoria 
van Amsterdam en Den Haag.

Nieuwe huisbespelers van de Philharmonie 
zijn het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en het Nederlands Kamerorkest 
(NedPhO/NKO). Zij vervangen hiermee 
deels de weggevallen concerten van Holland 
Symfonia. Daarmee is voor de komende 
Kunstenplanperiode een symfonisch 
programma op topniveau in de Grote Zaal 
gegarandeerd.
NedPho/NKO speelden tijdens hun eerste 
seizoen in Haarlem vier concerten. Het 
Haarlemse publiek maakte kennis met 
de kamerorkestcultuur en het specifieke 
repertoire. Daarnaast pakte het grote 
orkest uit met een feestelijk kerstconcert. 
Het publiek reageerde enthousiast op deze 
nieuwe bespeler en de bezoekersaantallen 
namen toe.
Het jaarlijkse nieuwjaarsconcert van 
Holland Symfonia is overgenomen door het 
J.O.N.G.ensemble, (de Jonge Ondernemende 
Nieuwe Generatie).
Hun opdracht was om speciaal voor Haarlem 
als “kloppend hart”-activiteit een swin-
gend en spraakmakend concert te maken 
waarmee de Haarlemmer het nieuwe jaar 
kon inluiden. Daarin zijn ze met vlag en 
wimpel geslaagd. 
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De Philharmonie met haar open foyer, grote 
diversiteit aan zalen en uitstekende tech-
nische mogelijkheden leent zich bij uitstek 
voor congressen, beurzen, seminars en 
overige zakelijke (feestelijke) evenementen. 
Tevens zijn verhuuringen door stichtingen, 
verenigingen en andere non-profit sectoren 
nog steeds belangrijke doelgroepen. Sinds de 
renovatie en de heropening in 2005 zijn de 
verhuuractiviteiten van het gebouw, mede 
als gevolg van de prachtige faciliteiten, fors 
gegroeid. Op deze wijze draagt het gebouw 
tevens bij aan de economische bedrijvigheid 
in en rond de stad. De Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem draagt graag 
substantieel bij aan het streven om Haarlem 
als congresstad te profileren. Ondanks de 
economische recessie van de afgelopen jaren 
is de omzet van de Stichting op dit gebied na 
de groei van de eerste jaren relatief constant 
gebleven.

Vanaf het seizoen 2012 - 2013 werd het 
verlies van de huurinkomsten van het oude 
huisorkest Holland Symfonia zwaar gevoeld. 

De belangrijkste uitdaging voor de komende 
jaren is dan ook het opnieuw invullen van 
deze financiële en artistieke leemte. Mede 
tegen deze achtergrond is de Grote Zaal 
in 2013 verbouwd. De zaal is voortaan 
multifunctioneel inzetbaar, zowel voor sta-
concerten en dansfeesten als voor beurzen 
en sitdown-diners. De business case die voor 
de verbouwing is opgesteld, gaat op termijn 
uit van een netto rendement van circa 
€ 185.000 per jaar alleen op dit onderdeel 
van het gebouw.

In het seizoen 2012 - 2013 was het 
team Sales evenementen verantwoorde-
lijk voor 190 verhuuractiviteiten in de 
Stadsschouwburg en de Philharmonie. Deze 
activiteiten varieerden van congressen tot 
televisieopnames en van diverse feesten tot 
beurzen en verhuringen in de non-profit 
sector. Zo coördineerde de afdeling een 
congres voor kaakchirurgen. Daarnaast was 
er de samenwerking met een aantal film- en 
televisieproducenten. In de Grote Zaal van 
de Philharmonie vonden de opnames plaats 
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voor het AVRO televisieprogramma Maestro. 
De Kleine Zaal van de Philharmonie was het 
decor voor opnames van BNN-programma 
R.U.B.E.N met Ruben Nicolai. Het afgelopen 
seizoen zijn er ook weer diverse vergade-
ringen, seminars en diners gefaciliteerd. 
Voor de sociëteit Trou moet Blycken vond 
er een diner plaats op het podium van de 
Stadsschouwburg. Veel verhuuractiviteiten 
hadden betrekking op het organiseren van 
zakelijke bijeenkomsten in de Philharmonie.

De komende jaren zetten wij nadrukke-
lijk in op een uitbreiding van de zakelijke 
evenementen gericht op versterking van de 
exploitatie. Dit kan onder andere worden 
gerealiseerd door het creatief inzetten van 
de gebouwen en zalen, maar ook door waar 

mogelijk inspiratie te bieden aan huurders, 
organisatoren en evenementenbureaus, met 
name met betrekking tot de mogelijkheden 
van de geheel vernieuwde en multifunctio-
nele Grote Zaal in de Philharmonie. 
Het team van Sales en evenementen verzorgt 
bij ieder evenement de contacten met rela-
ties, de catering, de techniek en steeds vaker 
de culturele en programma-inhoudelijke 
invulling. Het team denkt mee, kan snel 
schakelen en improviseren, is flexibel en kan 
zo vrijwel altijd voldoen aan de wensen van 
de klant.

Sales en evenementen
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De Stadsschouwburg en de Philharmonie 
hebben in de loop van hun bestaan een
beeldende kunstcollectie opgebouwd die 
voor een deel openbaar te bezichtigen is. 
De werken hangen of staan in de foyers 
en gangen. De collectie geeft inzicht in de 
ontwikkeling van het theater- en concert-
leven in Haarlem. Zo hebben de geportret-
teerden allen een artistieke band met de 
Stadsschouwburg en/of de Philharmonie. De 
collectie is groeiende. De Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem is zeer geïnteres-
seerd in nieuwe of bestaande werken. Vereist 
is dat de werken niet worden aangekocht 
maar worden geschonken of langdurig in 
bruikleen worden gegeven. In dit jaarver-
slag is een selectie van de kunstcollectie in 
de Stadsschouwburg en de Philharmonie 
opgenomen.

Violoncelliste (Grote Foyer Philharmonie)
Door: Ger Lataster 
(Schaesberg, 1920 - Amsterdam, 2012)
Als zoon van een mijnwerker kwam 
Lataster in 1941 terecht in Amsterdam 
waar hij studeerde aan de Rijksakademie 
van beeldende kunsten. In 1963 richtte hij 
samen met onder andere Mari Andriessen 
in Haarlem Ateliers 63 op, een belangrijke 
postacademische opleiding voor jonge 
kunstenaars. Lataster is een van de succes-
volste schilders van zijn generatie. Een 
belangrijk werk van hem is de plafondschil-
dering Icarus Atlanticus in het Mauritshuis. 
Zijn werk wordt gerekend tot het abstract 
expressionisme. 

Geschenk van de Bleeker galerie uit 
Heemstede

Kunstcollectie
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Kopje van Hendrik Andriessen 
(Trappenhuis Philharmonie)
Door: Jan Bronner (Zijpe, 1881 - Laren, 1972)
Jan Bronner is de grondlegger van De Groep. 
Beeldhouwers die zich verwant voelden met 
de figuratieve abstracte schilder- en beeld-
houwkunst. Bronner was zeer invloedrijk als 
hoogleraar, generaties beeldhouwers zoals 
Gerrit Jan van der Veen en Mari Andriessen 
zijn schatplichtig aan hem. Een bekend werk 
van Bronner is het Hildebrandmonument in 
de Haarlemmerhout. 

Hendrik Andriessen 
(Haarlem, 1892 - 1981) was componist 
en organist. Zijn belang voor kerkelijke 
muziek in Nederland is groot. Hij compo-
neerde een groot aantal missen. In zijn 
vocale en orgelmuziek is zijn liefde voor 
Franse componisten als Franck en Caplet te 
horen. Andriessen is telg van de beroemde 
Haarlemse kunstenaarsfamilie. 
Het kopje dateert uit 1911.

Portret van Paul Huf 
(Trappenhuis Stadsschouwburg)
Door: W.J Rozendaal 
(Scherpenzeel, 1899 - Wassenaar, 1971)
Nederlands schilder, graficus maar bovenal 
glaskunstenaar (werkte in 1918 als glas-
schilder in Haarlem), is van 1924 - 1928 
als ontwerper werkzaam bij de Sphinx in 
Maastricht. 

Paul Huf sr. (Amsterdam, 1891 - 1961) 
speelde vanaf 1912 tot 1958 bij alle grote 
Nederlandse toneelgezelschappen.

Portret van Herman Heijermans 
(Trappenhuis Stadsschouwburg)
Door: Poppe Damave 
(Groningen, 1921 - Bonn, 1988 )
Poppe Damave is geboren in Groningen 
en studeerde aan de Haarlemse 
Kunstnijverheidsschool te Haarlem. 
Hij schilderde, aquarelleerde en etste 
in impressionistische stijl. 

Herman Heijermans 
(Rotterdam, 1864 - Zandvoort, 1924) is 
Nederlands bekendste toneelschrijver, van 
zijn hand is onder andere Op Hoop van Zegen, 
Eva Bonheur en Ghetto, stukken die nog 
steeds worden gespeeld.

Decorstudies & ontwerp van 
Peter van Warmerdam 
(Trappenhuis Stadsschouwburg)
Door Peter van Warmerdam (1921 - 2006) 
Peter van Warmerdam begon zijn loop-
baan als ‘toneelknecht’ eind jaren ’40 in 
de Stadsschouwburg Haarlem. In 1961 
vertrok hij naar het Casino in Den Bosch 
waar bij toneelmeester werd. Van 1966 
tot 1983 oefende hij datzelfde beroep uit 
in de Stadsschouwburg Velsen. Peter van 
Warmerdam was een allround theaterman. 
Voor veel amateurtheatergezelschappen 
in de regio ontwierp en bouwde hij decors. 
Peter van Warmerdam was één van de 
oprichters van het Witte Tejater in IJmuiden 
waar zijn zoons, Alex, Marc en Vincent met 
Hauser Orkater de eerste bespelers waren. 

Maria Boodschap in 1961 uitgevoerd door 
Rederijkerskamer Alberdingk Thijm in de 
regie van Albert van Dalsum
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Stadsschouwburg gedurende de 
verbouwing (Foyer Stadsschouwburg)
Door: Jürgen Leippert (Stuttgart, 1944)
In de impressionistische schilderkunst 
neemt Jürgen Leippert een geheel eigen 
plaats in. Soms balanceren zijn schilderijen 
op het randje van de figuratieve schilder-
kunst en neigt zijn werk naar het abstracte 
zoals met dit schilderij. 

Schenking 2008 van het College van B&W 
van Haarlem ter gelegenheid van de herope-
ning van de Stadsschouwburg Haarlem op 26 
september 2013. 
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Onze organisatie heeft de eervolle taak om 
zorg te dragen voor de prachtige gebouwen 
die door de gemeente Haarlem aan onze zorg 
zijn overgedragen. De gemeente Haarlem 
stelt budgetten ter beschikking ten behoeve 
van onderhoud en vervangingsinveste-
ringen, de invulling hiervan ligt in handen 
van de Stichting zelf. De instandhouding 
van het onderhoud op een manier die past 
bij de functie en rol van de gebouwen, is 
voor ons een topprioriteit. Tenslotte zijn de 
gebouwen iedere dag opnieuw onderdeel van 
de complete ervaring die een bezoeker of 
klant bij ons meemaakt. 

Sinds de heropening van de twee gereno-
veerde gebouwen verzorgt de Stichting zelf 
het huurdersonderhoud. In 2013 kwam hier 
ook het eigenaarsonderhoud bij, dat door 
de gemeente Haarlem werd overgedragen 
aan de vier podia. In samenwerking met de 
Toneelschuur en Patronaat wordt het onder-
houd van de cultuurpodia nu zoveel mogelijk 
gebundeld, waardoor een hogere kwaliteit en 
betere efficiëntie mogelijk zijn. De over-
dracht werd geïnitieerd door de podia zelf, 
om op deze manier een bijdrage te kunnen 
leveren aan de gemeentelijke bezuinigingen 
op cultuur. Uitgangspunt is dat de bezuini-
ging op deze taak door inkoopbesparingen 
kan worden opgevangen. 

Om met name de Philharmonie nog beter te 
kunnen gebruiken werd in de verslagperiode 
een substantiële verbouwing van de Grote 
Zaal uitgevoerd. Na deze verbouwing is 
het mogelijk om de stoelen uit de zaal te 
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verwijderen en een groot deel van de houten 
vloer door middel van een liftconstructie 
te laten zakken. De verbouwing werd 
uitgevoerd in de zomermaanden van 2013, 
onder het bouwheerschap van de Stichting 
zelf. Het project had een totaalbudget van  
€ 1 miljoen en werd deels extern gefinancierd, 
met een garantie van de gemeente Haarlem. 
De organisatie onderhield intensief contact 
met de buurt, wijkraad en de gemeente 
Haarlem gedurende het project om te zorgen 
voor maximaal draagvlak. 

In het najaar kon de zaal feestelijk in gebruik 
genomen worden en vonden diverse ‘nieuwe’ 
activiteiten plaats, waaronder grootschalige 
diners en een oud-en-nieuwfeest.

Governance
Sinds het seizoen 2011 - 2012 werkt de 
organisatie met het Raad van Toezicht model. 
De Raad van Toezicht volgt de Governance 
Code Cultuur. Voorbeelden hiervan zijn de 
jaarlijkse functioneringsgesprekken met de 
directieleden, de jaarlijkse zelfevaluatie van de 
Raad van Toezicht, het werken met profielen 
voor de Raad van Toezicht, selectieprocedure 
nieuwe leden Raad van Toezicht en het 
werken met reglementen voor de Raad van 
Toezicht zelf, en voor de auditcommissie in 
het bijzonder. 

Aftredend aan het begin van het seizoen 
2013-2014 waren Raad van Toezicht-lid 
Wilco Wolfers en voorzitter Adriaan Helmig. 

De scheidend voorzitter werd benoemd tot 
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, onder 
andere voor zijn grote inspanningen voor de 
Stichting. Burgemeester Bernt Schneiders 
reikte hem de bijbehorende versierselen uit.
In de maanden hieraan voorafgaand werden 
hun opvolgers geselecteerd: Robert Bloemers 
werd benoemd tot voorzitter per seizoen 
2013 - 2014, en Matti Emondts trad eveneens 
toe tot de Raad van Toezicht. Aan het einde 
van 2013 werd ook een vice-voorzitter 
benoemd in de persoon van Garance Reus.

Organisatie
Per 31 december 2013 bedroeg het aantal 
formatieplaatsen in totaal 47,5. Nieuw in 
de formatie zijn een CRM-coördinator en 
ondersteuning op het gebied van online-
fondsenwerving. Voor de programmering 
is, in samenwerking met Parktheater 
Hoorn, een freelance theaterprogrammeur 
aangetrokken ter ondersteuning van de 
directie. Ten behoeve van het gezamenlijke 
gebouwbeheer is een projectcoördinator 
gebouwbeheer aangetrokken. Een up-to-date 
organogram bevindt zich in bijlage 52. 

In 2013 verrichtten wij onderzoek naar de 
mogelijkheden tot het werken met vrijwilli-
gers. Op basis van dit onderzoek zal in 2014 
een pilot vrijwilligersproject worden gestart, 
waarbij in eerste instantie wordt uitgegaan 
voor werkzaamheden rondom de voorstel-
lingen (informatiebalie, placeren in de zaal 
et cetera). 
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Financiën
Vanwege de overgang van een theatersei-
zoen-gebonden naar een kalender-gebonden 
jaarrekening zijn de cijfers van de rekening 
2012 - 2013 samengesteld uit de resultaten 
van het theaterseizoen 2012 - 2013 en de 
eerste vier maanden van theaterseizoen 
2013 - 2014.
Een vergelijking met voorgaande jaren is 
moeilijk te maken, mede omdat de maanden 
september-december niet als een derde deel 
van een totaal kalenderjaar te zien zijn, 
maar relatief meer activiteit laten zien dan 
b.v. een periode van vier maanden tussen 
mei-augustus van een jaar.

Het seizoen 2012 - 2013 is het eerste seizoen 
waarin aan de batenkant de bezuinigingen 
van overheidswege zich deden gelden via een 
korting op de exploitatiesubsidie van 
€ 35.000, een efficiencykorting op de onder-
houdssubsidie van € 37.500 en indirect via 
de korting op de rijkssubsidie van voor-
malig bespeler Holland Symfonia die als 
gevolg hiervan vertrok uit de Philharmonie. 
Daarnaast speelde de krimpende economie 
het afgelopen jaar een rol op gebied van 
zaalverhuur en horeca. De lagere resultaten 
werden deels opgevangen door de hogere 
entreegelden. Daarnaast bleven de overige 
baten, waaronder fondsen en de aan 

programmering gerelateerde inkomsten op 
peil. Gekoppeld aan een lager activiteiten-
niveau op het gebied van zaalverhuur en 
horeca daalden de lasten ook. Door het vrij-
vallen van de bestemmingsreserve en –fonds 
werd een neutraal resultaat behaald. 

De Stadsschouwburg & Philharmonie 
Haarlem financierde de verbouwing van 
de Grote Zaal in de Philharmonie deels uit 
eigen middelen en deels door middel van een 
bancaire lening (met gemeentegarantie). Met 
de overdracht door de gemeente Haarlem 
van de uitvoering van het eigenaarsonder-
houd naar de podia zijn de daarbij behorende 
budgetten ook overgedragen.

(in 1.000 euro’s)  rekening 2012 - 2013

16 maanden

 rekening 2011 - 2012

12 maanden

Baten

Entreegelden 2.190 1.810

Horeca en Verhuur 1.956 2.183

Subsidiebaten 7.788 5.791 

Overige baten 799 611

Som der baten 12.733 10.395 

Lasten
Kosten programmering en marketing 2.586 2.032

Personeelskosten 3.649 2.995 

Exploitatiekosten 2.890 2.209 

Huisvestingskosten 3.714 3.078

Som der lasten

Financiële baten en lasten

12.839 

9

10.315
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Saldo baten en lasten voor 
resultaat bestemming

-98 105 

Mutatie bestemmingsreserves -98 102

Saldo 0 3

Staat van baten en lasten 
over 2012 - 2013 (16 maanden)

Scheidend voorzitter Adriaan Helmig wordt 
ridder in de orde van Oranje-Nassau
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2012

11-8 t/m 18-8 Yab Yum: 
 Het Circus van de Nacht
1-9 Theatrale Rondleiding
8-9 en 9-9 Stad Als Podium
22-9 t/m 26-9 Ernst Daniël Smid, Lone van  
 Roosendaal e.a.: Aspects of Love 
27-9 Ladies Night 
28-9 en 29-9 Ab Gietelink, Wilbert Gieske  
 e.a.: The King’s Speech (première) 
2-10 Het Nationale Ballet:   
 Sterrenstof
3-10 Quatuor Modigliani en Nicolas  
 Baldeyrou
3-10 Maestro
3-10 en 4-10 Veldhuis & Kemper: Dan maar  
 niet gelukkig
4-10 British Pop Invasion
6-10 Theatrale Rondleiding
7-10 Miloš Karadaglić
13-10 Andy McKee
13-10  Enrico Pace en Liza Ferschtman
13-10 en 14-10 Musicalgroep Face: 
 The Pajama Game

15-10 Brigitte Kaandorp: Dit is een  
 meezinger
16-10 Jos van der Kooy
16-10   Mondriaan Kwartet en Guus  
 Janssen: Red, Yellow & Boogie  
 Woogie
16-10 Familie Flöz: Infinita
17-10 ABBA Mania
17-10 Mylou Frencken: Mylou geeft  
 Licht 
18-10 Het Toneel Speelt: King Lear
19-10 t/m 21-10 Toneelmakerij en Firma Rieks  
 Swarte: Pinokko (première) 
19-10 Nederlands Blazers Ensemble:  
 Zij aan zij
19-10 COV Haarlem: o.a. Misa Criolla
23-10 Out of Africa Safari through  
 Magical Kenya
24-10 Guido Weijers: De   
 Oudejaarsconference 2012 
 (try-out)
25-10 LA the Voices: Los Angeles, 
 The Voices LIVE
25-10 en 26-10 Tygo Gernandt, Thijs Römer e.a.:  
 Cloaca (première)
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27 september 2012

1e Ladies Night
De eerste door de Philharmonie 
georganiseerde Ladies Night is 
een groot succes. Jaap Lampe 
mag als enige man grabbelen in 
de grabbelton. Gasten zijn onder 
meer Mylou Frencken en Carolien 
Borgers.

 1 oktober 

Brigitte Kaandorp viert 
verjaardag in de 
Stadsschouwburg
Tijdens een besloten Stuiterbal 
viert Brigitte Kaandorp haar 50e 
verjaardag met vrijwel alle cabare-
tiers van Nederland.

2 oktober

Het Nationale Ballet 
weer in Haarlem
Midden jaren ’70 van de vorige 
eeuw was Het Nationale Ballet 
voor de laatste keer te gast in 
de Stadsschouwburg. In een 
uitverkochte en enthousiaste zaal 
presenteren de jonkies van het 
ballet het programma Sterrenstof.



26-10 Denis Kozhukhin
27-10 Staats Opera- en Ballettheater  
 Kharkov: Doornroosje
28-10 Oorkaan: Koos en de Kapotte  
 Kopjes
30-10  Remy van Kesteren
30-10 en 31-10 Acda en de Munnik: ‘t Heerst
2-11 Janne Schra: De nieuwe…Janne  
 Schra
2-11 Maestro
3-11 Theatrale Rondleiding
3-11 Zazí: Zazí Speelt
3-11 Arjan Ederveen:   
 Ederveenzaamheid
4-11 Orkest MaxTak: Ik ben een held
4-11 Pianoduo Scholtens & Janssens
4-11 Concertkoor Haarlem: Elias
7-11 en 8-11 Joep Onderdelinden, Wimie  
 Wilhelm e.a.: HEMA de musical
9-11 Maestro
10-11 Frédérique Spigt: Land
10-11 Symfonie Orkest Haerlem
13-11 Michiel Braam: Hybrid 10tet
13-11 Freek de Jonge: Circus Kribbe –  
 Een kerstvertelling
14-11 Brodsky Quartet
14-11 en 15-11 Isa Hoes, Ad Knippels en Irma  
 Hartog: Verlies (première)
16-11 Maestro
17-11 Big, Black & Beautiful
17-11 en 18-11 Operette Vereniging   
 Hulsbergen: Der Vogelhändler
18-11 Holland Opera: Sneeuwwit
18-11 Haarlem Amateur Symfonie  
 Orkest: Van Mozart tot Musical
20-11 Zadelpijn 2: Het verwende nest
21-11 Cabarestafette 
22-11  Toneelgroep Oostpool: Tramlijn  
 Begeerte
23-11 Stef Bos
24-11 Miss Montreal: S-ss-sss-Sanne!
24-11 Maestro
25-11 Kennemer Jeugdorkest

25-11 Sinterklaastheater: Over de  
 daken
27-11 Mike en Thomas: De Nieuwe  
 Kerstrevue
29-11 Eefje de Visser
30-11 Erik van Muiswinkel: 4-8-‘61
30-11 Maestro
1-12 Frans Bauer: Live in Concert IX
1-12 Theatrale Rondleiding
1-12 De Utrechtse Spelen: Rain Man
2-12 Nino Gvetadze en Levan  
 Tskhadadze & Ragazze Kwartet
6-12 Speelman en Speelman:  
 Optimisten (première) 
7-12 Haarlemsche Toneel Club: Een  
 Italiaans strohoedje
8-12 Kerst met Ernst Daniël Smid
8-12 Loes Luca en Peter Bolhuis en  
 Willem Breuker Kollektief:  
 Happy End
9-12 Dora Live!: De Stad met het  
 Verloren Speelgoed 
 (twee voorstellingen)
9-12 Bram van der Vlugt en Ingeborg  
 Elzevier en Wouter de Jong:  
 Emma’s Feest
11-12 ISH: This is ISH
12-12 Bert Kuizenga, Frits Sissing e.a.:  
 Late Night Kerstshow 
12-12 en 13-12 Erik van Muiswinkel, Owen  
 Schumacher e.a.: 2012 Het  
 Echte Verhaal
14-12 Khatia Buniatishvili
14-12  Dolf Jansen: Oudejaars 2012
15-12 Racoon: Liverpool Rain
15-12 Pierre Bokma, George van Houts  
 e.a.: De Verleiders
  Het Filiaal: Klein Duimpje
18-12 Maurice Horsthuis en Jargon:  
 Elastic Jargon
 Leo van Doeselaar en Wyneke  
 Jordans
18-12 Maarten van Rossem:   
 Oudejaarsconference

 26 oktober

Maria Goos onthult 
schilderij Egbert van Paridon
Vlak voor de première van 
Cloaca onthult Maria Goos in de 
Stadsschouwburg een schilderij 
met een portret van Egbert 
van Paridon. Tijdens zijn leven 
was hij lang artistiek leider van 
Toneelgroep Centrum (huisbe-
speler van de Stadsschouwburg) 
en inspirator voor het schrijven 
van oorspronkelijke Nederlandse 
toneelteksten.

7 en 8 november

HEMA filiaal in de 
Stadsschouwburg
Vanwege HEMA de musical regelt 
de afdeling horeca een originele 
HEMA worstentent in de foyer. 
De verkoop gaat zo goed, dat de 
medewerkers voor extra voor-
raden worst moeten zorgen.

8 november

Eerste uitzending Maestro 
op televisie
De Grote Zaal van de 
Philharmonie is prachtig in beeld 
tijdens de eerste  uitzending van 
programma Maestro van de AVRO 
met Holland Symfonia. Hierin 
strijden bekende Nederlanders 
om de eerste plaats op de bok. 
Uiteindelijk wint Lenette van 
Dongen.
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4 oktober

Onthulling Joods 
Monument
Tijdens een indrukwekkende 
ceremonie wordt het Joods 
Moment op het Philip Frankplein 
onthuld door burgemeester Bernt 
Schneiders. De Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem 
produceert de onthulling en de 
ontvangst van de gasten in de 
Grote Foyer.

9 oktober 

Kleintje Cabaret in de 
Toneelschuur
Jasper van Kuijk opent de serie 
Kleintje Cabaret in de Kleine 
Zaal van de Toneelschuur. De 
Stadsschouwburg & Philharmonie 
Haarlem en de Toneelschuur  
initiëren gezamenlijk deze serie 
met aanstormend cabarettalent.

16 oktober 

Familie Flöz
Berlijn theatercollectief presen-
teert prachtig beeldend theater 
met maskers. Het publiek zit op 
het puntje van hun stoel.



30-1 en 31-1 Vincent Croiset, Kim Pieters  
 e.a.: Terug naar de kust   
 (première)
1-2 Schudden: We Vieren Het Maar
2-2 Enrico Pace en Daniel Müller- 
 Schott
2-2 Theatrale Rondleiding
2-2 Ruth Jacott: A Lady on Stage
3-2 Deep River Quartet: In Concert
3-2 Ragazze Kwartet: Het   
 StrijkPlankenKwartet
5-2 Theater Artemis: Bloedmooi en  
 Zielsongelukkig
6-2 Comedytrain
7-2 Sanne Wallis de Vries en Paul  
 Groot: Adèle

8-2 Nino Gvetadze
8-2 Eric Coller: Fire in the hole
10-2 Prinses Christina Concours
12-2 Claron McFadden en Artvark  
 Saxophone Quartet: Sly Meets  
 Callas
12-2 en 13-2 Ashton Brothers: Treasures
14-2 Nederlands Studenten Orkest:  
 Valentijnsconcert
15-2 Eric Vaarzon Morel en Carlos  
 Dénia: Inspiricacon
16-2 BLØF: Later Als Ze Groter Zijn
16-2 Toneelgroep Maastricht:  
 Thimon van Athene
17-2 Combattimento Consort  
 Amsterdam en Joris van Rijn

14 november

Brodsky Quartet 
bestolen
Na afloop van het succesvolle 
optreden in de Philharmonie is 
er ingebroken in de auto van het 
Brodsky Quartet die geparkeerd 
staat in de Appelaar. De voor-
naamste buit is een kist vol origi-
nele partituren. Twee dagen later 
worden de partituren gevonden 
bij een viaduct in Utrecht.

 30 november

Laatste van Erik van 
Muiswinkel in het licht
Erik van Muiswinkel sluit zijn 
succesvolle 4-8-’61-tournee af 
in de Stadsschouwburg en gaat 
meteen weer aan de slag met 
zijn Oudejaarsconference 2012. 
Voor aanvang van de voorstel-
ling ontsteekt Sinterklaas 
het nieuwe buitenlicht van de 
Stadsschouwburg.

21 tot en met 
26 december

Holland Symfonia neemt 
afscheid
Met de productie Alice in 
Wonderland (met onder meer 
Tjitske Reidinga) neemt Holland 
Symfonia afscheid van het 
Haarlemse publiek. Hiermee 
komt ook een einde aan meer 
dan 150 jaar Haarlemse concert-
geschiedenis. Holland Symfonia 
gaat door in een kleine formatie 
als begeleidingsorkest van onder 
andere Het Nationale Ballet.

 1 januari 2013

Nieuwe traditie met 
J.O.N.G.ensemble
Het J.O.N.G.ensemble neemt het 
stokje over van Holland Symfonia 
voor de uitvoering van het nieuw-
jaarsconcert. De aftrap in de Grote 
Zaal is veelbelovend. Na afloop 
van het concert zijn er oliebollen 
en champagne voor het publiek.

22 januari

Originele fundraising actie 
Na afloop van haar concert in de 
Kleine Zaal verkoopt pianiste en 
beeldend kunstenaar Tomoko 
Mukaiyama haar buitengewone 
collectie kleding en schoenen ten 
behoeve van een nieuw kunstpro-
ject. De opbrengst is meer dan € 
1.000. Tomoko is dan ook zeer 
tevreden

26 januari

Lennaert Nijgh Festival
De Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem is 
medeproducent van het Lennart 
Nijgh Festival. Het festival met 
optredens van onder andere 
Boudewijn de Groot, Josee 
Koning en Frederique Spigt is 
zeer geslaagd en memorabel. In de 
foyers worden Chinese maaltijden 
(het favoriete eten van Lennaert) 
geserveerd voor het publiek. 
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19-12 Jeroen Leenders: Sorry, ik ben  
 Jeroen Leenders
20-12 het Nationale Toneel: Drie  
 Zusters
22-12 De Nederlandse Bachvereniging:  
 Messiah
21-12 t/m 26-12  Orkater en Holland   
 Symfonia: Alice in Wonderland
23-12 Haarlems Gemengd Koor:  
 Weinachts-Oratorium
27-12 Liesbeth List: 70 Jaar Liesbeth
28-12 Soul Celebration
29-12 Opera Familia: Het gaat alleen  
 maar om de liefde

2013
1-1 J.O.N.G.ensemble:   
 Nieuwjaarsconcert
2-1 Jon van Eerd, Johnny   
 Kraaijkamp jr. e.a. De   
 Bonbonfabriek
5-1 Percossa: Knock Out
9-1 EnAccord Kwartet en Severin  
 von Eckardstein
11-1 Opera Trionfo: Owen Wingrave
12-1 Daniël Arends: De zachte heel 
 meester
13-1 Het Laagland: King A
15-1 Berlage Saxophone Quartet
16-1 Maarten van Rossem:   
 Oudejaarsconference
17-1 Scapino Ballet: Romeo & Julia
18-1 Kommil Foo: Breken
19-1 en 20-1 Thom Hoffman, Marie-Louise  
 Stheins e.a.: De kleine zielen

20-1 Nederlands Kamerkoor en  
 Concerto Palatino: Music for  
 Kings
22-1 Tomoko Mukaiyama: Shoes
22-1 Alfred van den Heuvel, Hans  
 Oldigs e.a.: Midlife
23-1 Cabarestafette
25-1 Paul de Leeuw: Poephoofd
26-1 Lennaert Nijgh Festival
26-1 NTGent: Een bruid in de morgen
27-1 Theater Terra: Koning van  
 Katoren
27-1 Trio Shaham Erez Wallfisch
29-1 Ustun Dökmen: ‘E yasama  
 yerleşmek



1 februari

Aan de slag met de 
Voedselbank
Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem doet 
voortaan mee met gratis last 
minute tickets voor mensen 
die gebruik maken van de 
Voedselbank Kennemerland. 
Het oorspronkelijke initiatief 
van Orkater wordt zeer gewaar-
deerd door de klanten van de 
Voedselbank.

 15 en 16 februari

Ashton Brothers
Na een lange afwezigheid zijn 
de Ashton Brothers terug in de 
Stadsschouwburg. Hun voorstel-
ling Treasures is uitverkocht.

2 en 3 maart

De 48 uur van Bach
Violiste Isabelle Faust is de onbe-
twiste koningin van het festival 
De 48 uur van Bach. Net zoals 
voorgaande jaren is de Blauwe 
Zaal getransformeerd tot een 
Stube, compleet met leestafel.
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5-4 Enrico Pace
6-4 Theatrale Rondleiding
6-4 Het Toneel Speelt: Na Jonathan
7-4 Introdans Ensemble voor de  
 Jeugd: Bont en Blauw
9-4 Dimitar Dimitrov
9-4 en 10-4 Jenny Arean, Ellen Evers  e.a.:  
 Annie
11-4 Noord Nederlands Toneel:  
 Misdaad en Straf
11-4 Edwin Evers & Band: Evers slaat  
 door
12-4 Nederlands Kamerorkest: La  
 dolce vita
12-4 Egon Kracht en Noortje Braat:  
 De Stille Kracht
12-4 High Heels in Concert

13-4 Danny Malando & het Malando  
 Orkest: Malando Latino
13-4 Wilbert Gieske: Seks maakt  
 gelukkig 
14-4 Internationale Opera   
 Producties: Falstaff
16-4 Jan Hage
16-4 De Voortzetting: Yes, 
 Prime Minister
17-4 Cabarestafette
18-4 Nits
19-4 Tineke Schouten: Moet niet  
 gekker worden!
20-4 Nederlands Blazers Ensemble:  
 Die Zauberflöte
21-4 Buurman & Buurman: Beginnen  
 voor zichzelf (twee voorstellingen)

17-2 Woezel en Pip 
 (twee voorstellingen)
18-2 Rick Engelkes, Pia Douwes e.a.:  
 Kramer vs. Kramer (première)
19-2 Jos van der Kooy en Jeroen  
 Botma
20-2 Frank Groothof: Idomeneo
21-2 Wilfried de Jong en Ocobar:  
 Non Stop New York
22-2 Pink Project: Floyd Through The  
 Years
22-2 Philippe Geubels: 
 Made in Belgium
23-2 Fernando Lameirinhas, Eric  
 Vloeimans e.a.: Ode aan Pessoa
23-2 Derek Ogilvie: The Unexpected  
 Tour (twee voorstellingen)
24-2 Frommermann: Classified
27-2 Huub Stapel: Mannen komen  
 van Mars, vrouwen van Venus
28-2 Droog Brood: Dat wordt oorlog
28-2 LA the Voices: Geloof, Hoop,  
 Liefde
1-3 Nel Kars: Buigen voor Oranje
1-3  De 48 uur van Bach: Meine  
 Name ist Bach
2-3 Theatrale Rondleiding
2-3 De 48 uur van Bach: Thorleif  
 Thedeen
2-3 De 48 uur van Bach: Isabelle  
 Faust en Kristian Bezuidenhout
2-3 en 3-3 Ro Theater: Woef Side Story
3-3  De 48 uur van Bach: Arno  
 Bornkamp
3-3 De 48 uur van Bach: Musica ad  
 Rhenum en Stefanie True
5-3 Duo Philippens en Van   
 Nieuwkerk
5-3 Brigitte Kaandorp: 
 De Bonbonnière-tour
6-3 Avenue Q
7-3 Peter Heerschop: Gelukszoekers
8-3 Spinvis: Tot ziens, Justine Keller

9-3 Meezing Sound of Music
9-3 Michiel de Jong en Sieger Sloot:  
 De Hulp
10-3 Cor Bakker  Louis van Dijk
10-3 Slagwerk Den Haag: In de Gloria
11-3 en 12-3 Brigitte Kaandorp: De   
 Bonbonnière-tour
13-3 Hans Liberg: Ick Hans Liberg
13-3 Pavel Haas Quartet
14-3 Peter Tuinman, Brigitte Heitzer  
 e.a.: Dial M for Murder
16-3 Ruben van der Meer en 
 Tijl Beckand: 
 De Grote Improvisatieshow
16-3 Does Zappa belong in rock & roll
17-3 Theater Terra: Koekeloere in het  
 theater
19-3 Micha Wertheim: Voor Je Het  
 Weet
19-3 Ignace Michiels
20-3 Nederlands Kamerorkest:  
 Nachtelijke serenade
20-3 Daniël Lohues
22-3 Van Velzen: The Rush of Life
22-3 Carine Crutzen, Paul R. Kooij  
 e.a.: De kersentuin
23-3 Nick Dijkshoorn en Ronald  
 Giphart: Matennaaiers
23-3 2Generations: Van Beatles tot  
 Beats
24-3 Toonkunstkoor Amsterdam  
 en Combattimento Consort  
 Amsterdam: Matthäus Passion
26-3 Van Dik Hout: LEEF!
27-3 Ruben Nicolai: Little Friday
28-3 Leoni Jansen: Geheim
29-3 COV Haarlem: Matthäus Passion 
29-3 het Nationale Toneel: Strange  
 Interlude
30-3 Van der Laan & Woe: Buutvrij
31-3 The Gents en Haags   
 Saxofoonkwartet: Crisis!
2-4, 3-4 en 5-4 Bert Visscher: Afijn

16 maart

Does Zappa belong in 
rock & roll
Samen met de 25-jarige 
Haarlemse Uitkrant produceert 
de Philharmonie een avond rond 
Frank Zappa met films, inter-
views, een optreden van een 
tribute band en lekkere snacks.

20 maart 

Voorjaarsklassiekers 
met Nederlands Kamerorkest
Een nachtelijke serenade is de titel 
van het eerste concertprogramma 
van het Nederlands Kamerorkest. 
NedPho/NKO nemen de functie 
als huisorkest over van Holland 
Symfonia.

20 april

Het derde huwelijk 
afgelast
Vanwege het overlijden van 
Jeroen Willems op 3 december 
2012 is de voorstelling Het derde 
huwelijk afgelast. Willems zou de 
hoofdrol spelen.



28 april

Eerste Haarlemse 
Voorleesfeest
Erik van Muiswinkel organiseert 
in alle hoeken en gaten van de 
Stadsschouwburg voorleesses-
sies voor kinderen met diverse 
artiesten zoals Mylou Frencken, 
Servaes Nelissen en René Retèl. 
Deze eerste editie is zo’n succes 
dat men besluit dit feest eenmaal 
per twee jaar te herhalen. 

7 mei

Eerste Kennemer Goede 
Doelen Gala
Samen met de Rotaryclub 
Santpoort-Brederode en de Post 
Verkade Groep organiseert de 
Stadsschouwburg & Philharmonie 
het eerste Kennemer Goede 
Doelen Gala. De opbrengst van 
de loterij gaat naar Stichting 
Bedrijf & Samenleving Haarlem, 
Stichting Zorg Zonder Zorgen 
Kennemerland en Bevrijdingspop 
Haarlem.  

12 mei

Muziek uit de tijd van 
Frans Hals
Samen met het Frans Hals 
Museum presenteert de 
Philharmonie in het kader van 
het Frans Hals Jaar een concert 
met muziek uit de tijd van Frans 
Hals. Na het concert van Mike 
Fentross en La Sfera Armoniosa 
zijn er voor het publiek hapjes 
gemaakt naar recepten uit de 
Gouden Eeuw.
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21-4 Kraayenhof Tango Ensemble
23-4 Tim Akkerman, Alexandra  
 Alphenaar e.a.: 
 The Buddy Holly Story
23-4 Josee Koning: Dutch Bossa
24-4 Toneelgroep Oostpool: 
 Wachten op Godot
25-4 Roué Verveer: 
 In Zeer Goede Staat
26-4 Wouter Hamel
27-4 Diederik van Vleuten: 
 Buiten Schot
28-4 Oorkaan: Slagschaduw
28-4 Erik van Muiswinkel, Mylou  
 Frencken e.a.: 
 1e Haarlemse Voorleesfeest
3-5 Nederlands Kamerorkest:  
 Tranen van Maria
3-5 Yvonne van den Hurk, 
 Nelleke van de Krogt e.a.:  
 Hormonologen
4-5 Theatrale Rondleiding
7-5 1e Kennemer Goede Doelen Gala
8-5 Jandino Asporaat: De Revue
12-5 Asko | Schonberg, Marije van  
 Stralen e.a.: Mr Finney
12-5 Holland Baroque Society meets  
 Eric Vloeimans
12-5 Mike Fentross en La Sferia  
 Armoniosa: Frans Hals Concert
14-5 Plien en Bianca: Heb je hun weer…
16-5 Lebbis: Het Grijze Gebied
21-5 Jos van der Kooy
22-5 Howard Komproe: De   
 LULverhalen
23-5 Jon van Eerd en Lone van  
 Rosendaal: Jan en de jongens
24-5 en 25-5 Boudewijn de Groot & band:  
 Vaarwel, misschien tot ziens
26-5 Rykle van der Heide en Eddy van  
 Dijken

24 en 25 mei

Toch nog geen afscheid 
Boudewijn de Groot
De twee concerten die Boudewijn 
de Groot als afscheid zou geven, 
zijn snel uitverkocht. Vanwege de 
vele verzoeken besluit Boudewijn 
de Groot toch nog een jaar door 
te gaan. Dit afscheid betreft 
een einde aan zijn tournees met 
band en het bekende repertoire. 
Boudewijn de Groot gaat door 
in kleiner verband met nieuw en 
onbekend repertoire.

3 juni

Verbouwing Grote Zaal
Jaap Lampe en Maria Hansen 
slaan met een moker een gat in 
de vloer van de Grote Zaal van de 
Philharmonie. De grote verbou-
wing kan beginnen.

28 mei

Start orgelzomer in de Bavo
Aan Louis Robilliard de eer om de 
orgelzomer te starten in de Grote 
of St.-Bavokerk. De Philharmonie 
organiseert en produceert 
deze zomer iedere dinsdag en 
donderdag orgelconcerten, 31 in 
totaal. 



21 tot en met 29 juni

Record aantal bezoekers aan 
Koorbiënnale 
Bijna 10.000 mensen bezoeken de 
Koorbiënnale. De Philharmonie 
is ondanks de verbouwing van de 
Grote Zaal het epicentrum van 
dit succesvolle festival. 

13 september

Nederlandse primeur 
voor Pieter Wispelwey
De Philharmonie krijgt de 
primeur voor de presentatie van 
quartet-lab, het nieuwe ensemble 
van celllist Pieter Wispelwey in 
een vrijwel uitverkochte Kleine 
Zaal. 

14 en 15 september

Frénk van der Linden houdt 
interviewmarathon
Journalist Frénk van der Linden 
houdt van zaterdag 16.00 uur tot 
zondag 17.00 uur een intervie-
wmarathon van 23 uur achter 
elkaar. Dit in het kader van het 
023 uur Haarlem cultuur. Meer 
dan 12.000 mensen bezoeken 
dit weekend de Philharmonie in 
het kader van het festival en het 
Korenlint.

19 tot en met 

22 september

Vernieuwde Grote Zaal 
wordt ingewijd
Met op iedere avond een 
ander concert en bijbehorende 
verschillende zaalopstellingen 
maakt Haarlem kennis met 
de verbouwde Grote Zaal. De 
concerten en zaal zijn een groot 
succes. “Haarlem heeft er een 
volwaardige popzaal bij’’, schrijft 
Peter Bruijn in het Haarlems 
Dagblad.

20 september

Adriaan Helmig maakt 
plaats voor Robert Bloemers
Na 9 jaar voorzitter te zijn 
geweest van de Raad voor Toezicht 
van de Stichting Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem maakt 
Adriaan Helmig plaats voor 
Robert Bloemers. Bij zijn afscheid 
ontvangt Helmig een koninklijke 
onderscheiding.

 22 september

Deinum dynastie vereeuwigd
Van 1921 tot en met 1964 was 
de familie Deinum directie en 
beheerder van Concertgebouw en 
Stadsschouwburg. De heropening 
met onder andere de mannelijke 
nazaten van de Deinums is een 
goed moment om deze creatieve 
familie te gedenken met een 
onder andere tekening gemaakt 
door Eric J. Coolen. 
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26-5 en 27-5 Musical Memories
30-5 Karin Bloemen en Cor Bakker:  
 Diva(s) on tour
4-6 Javier Guzman: Delirium II
6-6 Linda van Dyck, Chris Tates 
e.a.:   Liefde Levenslang
21-6 t/m 29-6 Koorbiënnale 
29-8 t/m 31-8 Vijftig tinten…de musical
7-9 Theatrale Rondleiding
13-9 Pieter Wispelwey en quartet-lab
14-9 en 15-9 023 Uur Haarlem Cultuur
14-9 en 15-9 Frénk van der Linden: 023  
 minuten passie van
19-9 I Maestri 
20-9 Rob Mostert & Hammond  
 Friends: Hammond Night 
21-9 dEUS
22-9 Sandra & Jeroen van Veen:  
 Canto Ostinato
25-9 Haarlemse Ladies Night
26-9 t/m 28-9 Victor Löw, Hein van der  
 Heijden e.a.: De donkere kamer  
 van Damocles (première)
28-9 Frommermann: Greatest Hits
28-9 Classic4Kenya
29-9 Bob de Bouwer 
 (twee voorstellingen)
2-10 Ro Theater: Vreugdetranen  
 drogen snel
3-10  Ragús: The Show
4-10 Diederik van Vleuten: Buiten  
 Schot
5-10   Theatrale Rondleiding
5-10 Concertkoor Haarlem: Messiah
6-10 MaxTak: Ik  ben een goochelaar
6-10 Thomas Beijer en Tijmen  
 Huisingh 
11-10 Cabaretestafette
12-10 Veldhuis & Kemper: Onder de  
 douche
12-10 Popronde Haarlem
13-10 Oorkaan op komst

13-10 FanWork Musicals: 
 Oliver in New York
15-10 Jos van der Kooy en Helena  
 Rasker
15-10 The Stolz Quartet
16-10 Richard Groenendijk: 
 Alle Dagen
16-10 Quatuor Ysaÿe
17-10 het Nationale Toneel: 
 Het stenen bruidsbed 
18-10 Slagerij van Kampen: 
 Sticks ‘n Drums ’n Let it Roll
18-10 Claudia Biermann en Corde  
 Vocali: Opera door de tijd
19-10 en 20-10 Huub Stapel, Anneke Blok e.a.:  
 God van de slachting (première)
22-10 Familie Flöz: Garage d’Or
22-10 Joris van den Berg en 
 Martijn Willers
23-10 Toneelgroep Oostpool: 
 Het Proces
24-10 en 25-10  Adelheid Roosen en 
 George Groot: Hetty & George
25-10 Tango Extremo: Maestros
26-10 Joke Bruijs en Gerard Cox: 
 Alles went behalve een vent
27-10 Eeuwfeest Koot’s Pianohandel
29-10 Lotje van Lunteren, Sophie van  
 Winden e.a.: 
 Haar naam was Sarah
30-10 en 31-10 Jochem Myjer: 
 Even Geduld Aub!
1-11 Rafal Blechacz
1-11 Opening Marokkoweek
2-11 Theatrale Rondleiding
2-11  Freek Bartels en Célinde  
 Schoenmaker: Love Story
2-11 Lavinia Meijer en Attacca  
 Ensemble: Philip Glass   
 programma
7-11 De Utrechtse Spelen: Mogadishu



27 oktober

Koot is 100 jaar
De gerenommeerde Haarlemse 
pianohandel viert zijn eeuwfeest 
in de Philharmonie met vele 
gasten. Het bespelen van de vier 
concertvleugels die de afgelopen 
100 jaar zijn gebruikt in de 
Philharmonie is een bijzonder 
moment.

 14 november

IJsblok met hoed 
Scrooge is ontdooid
Sandra Jansen wint een 
VIP-arrangement voor de kerst-
voorstelling Scrooge. Zij heeft van 
alle deelnemers het tijdstip van 
het smeltmoment (19.05 uur) het 
meest benaderd. De Facebook-
actie met de zichtbare ingevroren 
hoed op het balkon van de 
Philharmonie is een groot succes.

29 en 30 november

The Concert That Never Was
Tot in de coulissen zijn Sharon 
Owens en Sebastian Anzaldo 
de exacte kopieën van Barbra 
Streisand en Frank Sinatra. Het 
publiek geniet van deze perfecte 
Las Vegas Show.

22 december

Denderende première 
Scrooge
Lovende reacties na de première 
van Scrooge met Peter de Jong 
als Scrooge en Joost Prinsen als 
Marley. Het door Haarlemmers 
gesponsorde achterdoek (met 
een voorstelling van bekende 
Haarlemse gebouwen) oogst ook 
veel bewondering.

31 december

Hed Kandi Oudejaarsfeest
Met meer dan 1.200 mensen en 
een vuurwerkshow is de nieuwe 
Grote Zaal is de uitgelezen locatie 
voor een spetterend oud-en-
nieuwfeest van Hed Kandi. 

46

8-11 Nederlands Kamerorkest Liefde  
 en Verdriet
8-11 Eric Vaarzon Morel en Leoni  
 Jansen: Santiago
8-11 De Toneelmakerij: Ontspoord
9-11 Klaas van der Eerden: Sixpack
10-11 Theater Terra: 
 Dribbel (twee voorstellingen)
10-11 De Nederlandse Bachvereniging:  
 Bitterzoet
12-11 Bram van der Vlugt en Joost  
 Prinsen: Oude Meesters
12-11 Marillion
13-11 en 14-11 Lenette van Dongen: Roedel
14-11 Sharon Corr & band
15-11 Symfonie Orkest Haerlem
16-11 Zang en Vriendschap zingt  
 opera
16-11 en 17-11 Operette Vereniging Hulsbergen:  
 Fiddler on the roof
17-11 Cello8ctet Amsterdam:  
 Cellostorm
19-11 Tin Men & The Telephone
19-11 Stichting Internationale Opera  
 Producties: Aïda
20-11 Alex Klaasen: Spuitsneeuw
20-11  Dudok Kwartet en Eva van  
 Grinsven
21-11 Sanne Wallis de Vries en Paul  
 Groot: Adèle
22-11 Noord Nederlands Toneel:  
 Fellini
22-11 Haarlems Gemengd Koor:  
 Rossini en Verdi
23-11 Jan Rot: Nummerrr 1!!!
23-11 De 3 Baritons
24-11 Spark, the Classical Band
26-11 ISH: MonteverdISH
27-11 en 28-11 Peter Tuinman, Mike Weerts  
 e.a.: Baantjer! De Cock en de  
 moord in het theater

29-11 en 30-11 Sharon Owens en Sebastian  
 Anzaldo: The Concert That  
 Never Was
1-12 Sinterklaas en de Malle Mijter
3-12 NUHR: Back to Basic
4-12 Tony Neef, Mariska van Kolck  
 e.a.: Sonneveld
4-12 Nederlands Blazers Ensemble en  
 Hotel Modern: De Ring in 90  
 minuten
6-12 Eric Schneider en Beau   
 Schneider: Levenslang Theater 
7-12 Pieter Derks: Een Oudejaars
8-12 Toneelgroep Maastricht: De  
 goede mens van Sezuan
8-12 Aruna en Philip
10-12 Leo van Doeselaar
10-12 Avalanche Quartet: Ode aan  
 Leonard Cohen
10-12 en 11-12 Ashton Brother: Treasures
12-12 Sint-Petersburg Ballet: 
 De Notenkraker
13-12 Victor Reinier, Oda Spelbos e.a.:  
 De Passievrucht 
13-12 COV Haarlem: 
 Ouverture Coriolan
14-12  Zapp 4: Zapp Tript
17-12 Arifa
20-12 2Generations Xmas
20-12 t/m 5-1 Peter de Jong, Joost Prinsen,  
 Elsje de Wijn e.a.: 
 Scrooge (première) 
22-12 Nederlands Philharmonisch  
 Orkest: Feestelijk Kerstconcert
31-12 Hed Kandi Oudejaarsfeest
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Sponsors en donateurs
Wij zijn de volgende personen en organisa-
ties zeer erkentelijk voor hun bijdrage aan de 
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem.

Subsidiënten
Gemeente Haarlem
Fonds Podiumkunsten
VSB fonds
J.C. Ruigrok Stichting
Stg. Zabawas
Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland
De Nolte Stichting 
Gemeente Bloemendaal

Sponsors
Rabobank Haarlem en Omstreken
Heineken
Bouwfonds Ontwikkeling
Sieraad Diensten
Koot Vleugels Piano’s
Witteveen Kantoorinstallaties
Thunnissen Onderhoud
Sipkes Edelsmeden
Smithuijsen, Winters en De Vries Advocaten
Pot Jonker Advocaten
TEVA Nederland
Fluor
ABN AMRO

Founders
Ruth van Andel
Familie De Goederen-Van Litsenburg
Mevrouw M. Stijn-Kuipers
Jaap Lampe en Jetske Vulsma
o.v. F.O.R.V.M. anno 1894
Mr. J.J.H. Pop
Familie Reus-Deelder
Robert, Willemijn en Sacha Rinnooy Kan
Mr. B.B. Schneiders
De heer en mevrouw Van Till 
Jeannette en Chris van Velzen
Maria Hansen en Lee Verhoeff
De heer en mevrouw Voûte Droste

Founding Duo’s
Annette de Vries en Jan Coen Binnerts
De heer en mevrouw J.M. van Bommel
De heer en mevrouw Van den Bos-van der 
War
De heer en mevrouw Bouwman-Bulder
Voor Rutger en Liselotte Buma
Familie Emondts
Harry van Dooren en Linda Hovius
Jean Pierre en Ilona Dubois-van Walsem
De heer en mevrouw Franx-Schaap
Familie van Gellekom

De heer en mevrouw Goeman Borgesius-
Blomjous
Stichting VG
Margot Haasdonk en Anneke Tros
Familie Van den Heuvel
Caspar en Katy de Jong-Thunnissen
De heer en mevrouw Kasprowicz-Van 
Grondelle
De heer dr. Albert M. Kroon
De heer en mevrouw Kuitems
De heer en mevrouw Latour-Köhler
De heer en mevrouw S.A.C. van Lent-
Wiemeijer
De heer en mevrouw J.H. Menke
Familie Mettrop-Wesselingh
Pieter Ronner en Anja van den Tempel
Ed Monasch en Hanneke Rudelsheim
De heer en mevrouw E.D. Osinga
De heer en mevrouw Reijnders - Van Till
De heer H. Hartong en mevrouw J. Sluijter-
Uyterhoeven
De heer en mevrouw Van der Veer
Maarten en Ank Wolleswinkel
Familie M.H. van der Worp

Founding Families
Liesbeth van Boven
Familie Dobber
De heer en mevrouw B.J. Dorlas
Jaco van Ekeris en Gerti Maierl
D. graaf Festetics de Tolna, Consul honoraire 
van Hongarije
De heer M.A. de Graaf en mevrouw J.A.D. 
Lansberg 
Familie Helmig
Familie J.B.J.M. Hunfeld
De heer en mevrouw Lenterman-Van 
Diemen
De heer en mevrouw Lindenbergh-Sluis
De heer F.W.P. en mevrouw A.A. de Nerée tot 
Babberich
Familie Roelvink
De heer en mevrouw W. de Rooij-Geerlings
Familie K.J. Storm
Hans en Iesje Vermeulen
Jan de Vreede en Evelien Pfeiffer
De heer en mevrouw Van Walsem-Roelvink
Familie Zoetmulder Sanders

Donateurs
Familie Grapperhaus
Anja Bak en Boudewijn de Groot
Mevrouw L. den Boer
De heer en mevrouw C. van Vrede
De heer en mevrouw R. Downing
De heer en mevrouw Otten
De heer en mevrouw Van Zanten

Thomas Wilson Genootschap
Blank Prevoo van Bolhuis notarissen
Dévies cookcompany
El Pincho Tapasbar
Exito Hoofddorp BV
Fiën Adviesgroep
Hoorne Vastgoed
Imbema Groep
Inspiriment Events
Institut de Beauté ‘Salon Claire’
Koudijs Bouw en Onderhoud BV
Lam Era Makelaars
Laus c.s. advocaten
Merck Sharp & Dohme BV
Pot Jonker Advocaten
Orthodontisten Heemstede
R.A. van Teeseling Orthodontie BV
Restaurant de Wandelaar
Schoonmaakbedrijf De Spiegel Haarlem BV
Van Brugge en Partners BV 
VanOoijen Accountants en 
Belastingsadviseurs
Veldwijk Aannemers
Vinites
Witteveen Kantoorinstallaties
Zaamen

Bedrijven die een bijdrage hebben gele-
verd aan onze kerstvoorstelling Scrooge
DekaMarkt
Goris & Ladru Vermogensbeheer
Zon IQ
Gentleware
Sportservice Noord-Holland
Brouwer & Oudhof 
Amrâth Grand Hotel Frans Hals
Hoorne Vastgoed
Veldwijk Aannemers
Vinites
Institut de Beauté ‘Salon Claire’
M&M Niehe
Boscon Advies
KOLtegels
EM & CL Trade
Friesland Campina
KPMG
Lion’s Club Zandvoort

Bondgenoten 
Jos en Georgine Beemster
Familie Blondel 
Aart Bouwmeester
Martha van Buuren
De heer Franklin van der Erf
De heer B. Heeremans
De heer A.M.L. van Houwelingen
Kristien Jansen

De heer en mevrouw Kaashoek
Drs. L. Kinds-Alkema
Mevrouw Carla Horsman en de heer Wijnand 
Klaver
Herman Korthout
De heer en mevrouw L.A.B.M. Koster
Familie Marijnen
Glenn Mellonius
Familie Metz
De heer René Moelee
Mevrouw J. Molenaar
De heer R. Mussche
Marijke Naber
K.E. van Oirschot 
Bert Panneman
Mevr. C. Post
Mevrouw Claire Reeves
René Retèl
De heer en mevrouw Saakes
Frank van der Schaar
De heer H.W.R. Siebbeles chirurg np
Johan en Saskia Schouten
Sybo Schouwstra 
Mevrouw Cara Ella Bouwman en de heer 
Nico Schulte Nordholt
Anja Smit
Robert Stoker
Raoul Swinkels.
Mevrouw H.A.M. Tool
Lard van der Pal
De heer en mevrouw Vermaat-Hendrix
De heer R.J. de Vries
Willem Wakker
Guus Wassenaar
De heer en mevrouw Wilmink-Vertooren
Annelies van Wonderen en Gé Bontenbal 
Mevrouw mr. I.M. Zuurendonk

En dank aan allen die niet met naam 
genoemd willen worden.

Begunstigers
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Bijlage 1
Medewerkers 2012-2013

Directie
Jaap Lampe, Maria Hansen

Secretariaat
Saskia Schouten, Elly Geenevasen

Programmering en productie
Jaap Lampe, Pietie van Veen, Esther Lim, 
Liesbeth den Boer, Marion van Hapert

Marketing en Communicatie
Frank van der Schaar, Jildau Molenaar, 
Leonie Kinds, Karlijn van Oirschot, Monique 
van Son

Fondsenwerving en relatiebeheer
Iris Koffijberg, Jet Snoeks, Silla Scheepens, 
Suzan Akopian

Sales en evenementen 
Anne-Marije Hoogenboom, Yvonne 
Kuitenbrouwer, Ilona Gerritsen, Martha 
Titahena, Sabine van Hooidonk, Anne Slot

Financiën en personeel
Yvonne van Popta, Elly de Koning, Tanja 
Peetoom, Sander Paap, Simone van der Bijl,  
Esen Kartal, Helma Hogervorst

Techniek en planning
Marco Hartendorf, Tim Maks van den Broek, 
Rob Kroon, Remy Kruitbosch, Anneke ten 
Hagen, Mike Veldkamp, Niels van Schie, 
Dana Vermeulen, Ad de Leeuw, Jan Blok, 
Helma Hogervorst, Rutger de Lange, Geert 
Wijtkamp, Remon de Groot, Han Pieters, 
Rob Boomsma

Kassa
Robert Stoker, Yvonne Woltjer, Linda 
Sommer, Jet Snoeks, Ellen de Wit, Annette 
van Son, Melanie van der Zalm

Educatie
Marion van Hapert

Horeca en hospitality
Ellen Brussee, Koen Leenders, Gijs Bosman, 
Ton van der Hulst, Ineke van den Bronk, 
Froukje Heutink, Stijn Bosman, Maaike 
van den Bronk, Margot Akerboom, 
Suzan Akopian,  Olivier Annema, Gustan 
Asselbergs, Gina van Berkel, Veerle Bodeving, 
Eva Boer, Hein van den Bogaert, Lot 

Bosma, Dorien Bosman, Rianne Bot, Pien 
Breeuwsma, Anne Bruins, Rik Dekker, 
Eleonora Doing, Julian Dollé, Patricia 
Fronczek, Dayna van Gemert, Ivo Haas, 
Julia Henneman, Nicky van der Horst, 
Pijke Ileri, Nadia Jemaa, Nick Kimman, 
Merit Koutstaal, Claudia Kraakman, Joost 
Kramer, Frederick Kramer, Sabine, Krol, 
Kas Lambers, Caroline Leardini, Wesley 
van der Lee, Nadine Loerakker, Jurriaan 
Los, Josephine Ludwig, Jara van der Meer, 
Marit oosting, Jolien Oudeampsen, Anne 
Poortman, Susanne Potiek, Joyce Ris, Jesper 
van Rooijen, Youri Roozen, Nino van Rijn, , 
Lucas Steinbusch, Koen van Tok, Roy Vader, 
Kasper Aarts. Kees Ullers, Han Smal, Dik 
Blokker, Wim van der Haas
 
Gebouwbeheer en huishoudelijke dienst
Ko van Zeeland, Nadir Keyfli,  Arjan 
Angevaare, Senel Keyfli, 
Moustafa Alami-Merrouni, 
Automatisering en systeembeheer 
(Paul van Looij, Volmer Verbeek, Christian 
Langendonk, Vincent van Rooden)

Scholieren
Seden Kartal, Simone van Slooten, Nina 
van Looij, Flora Beentjes, Maarten Beentjes, 
Maaike van Son

Raad van Toezicht
Robert H. Bloemers (voorzitter), Jeroen 
Preijde, Garance Reus-Deelder, Ruth van 
Andel, Matti Emondts

Organogram 
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Bestuur/Directie
Algemeen directeur
Zakelijk directeur 

Marketing, Communicatie en Kassa 
Manager

Financiën en
Organisatie

Manager

Directiesecretariaat
Ass. Programmering en 

management
Managementassistent

Fondsenwerving
Coördinator

Assistent

Personeel & 
Organisatie

Personeelsfunctionaris
Planning

Ass. Planner/
werkvoorbereider

Techniek
Toneelmeesters

Theatertechnicus gespecialiseerd
Theatertechnicus algemeen

2 oproep/ZZP

Financiële
Administratie
Administrateur

Medewerkers financiële 
administratie

Bedrijfsleiders
Productiemedewerker 

horeca
Eerste ass. Horeca

Huismeesters
Portier

Raad van Toezicht

Programmering
Educator/allround 

medew.programmering
Externe adviseurs

Medewerkers sales en 
evenementen

Horeca en Hospitality
Hoofd horeca & hospitality

Techniek en Planning
Hoofd techniek & planning

(Hoofd BHV)

Gebouwbeheer
Gebouwbeheerder

Coördinator 
gebouwbeheer

ICT 
Coördinator
Medewerkers

Marketing & 
Communicatie
Senior medew. 
marketing & 

communicatie
Eerst ass. medew

marketing & 
communicatie

Medewerkers kassa 
en receptie

Oproepmedewerkers

Kassa en 
receptie

Hoofd kassa en 
receptie 

Sales en Evenementen
Hoofd sales en 
evenementen

CRM
CRM-coördinator

Vacature 
Vrijwilligers-coördinator

Arbo
Preventiemedewerker



Bijlage 2
Kompas

Wat is - in één oogopslag - onze focus voor de 
komende jaren?

Wij hebben onze missie kloppend hart van de 
stad vertaald in een Kompas dat in één beeld 
laat zien wie we zijn, waar we naar toe willen 
en hoe we dat willen bereiken. 

Wij laten ons de komende jaren bij al onze 
daden en beslissingen leiden door de kern-
waarden en beloften zoals geformuleerd 
in ons Kompas. Het Kompas wordt actief 
gebruikt in de organisatie en maakt deel 
uit van het inwerkprogramma voor nieuwe 
medewerkers.

Links, onder Klantinzicht, is te zien wat de 
bezoeker minimaal van ons vraagt; rechts, 
onder Klantvoordeel, is te zien wat wij de 
klant in onze podia als extra willen geven. 
Dat doen we door de onze Merkwaarden 
te versterken en onze Merkpersoonlijkheid 
(open, flexibel, inspirerend, verbindend, 

stijlvol en enthousiast) actief uit te dragen. 
We beloven onze bezoekers een van de 
mooiste klassieke theaterzalen van het land 
en we bewijzen dat door een stijlvolle en goed 
onderhouden unieke ‘bonbonnière’ met een 
inspirerende en gastvrije ontvangst. We 
beloven onze bezoekers een veelzijdig podi-
umkunstaanbod en we bewijzen dat door de 
goede recensies van bezoekers en artiesten. 
Bezoekers van onze podia voelen zich blij, 
geïnspireerd en welkom. Hun bezoek aan 
onze podia zegt over hen dat zij genieten, 
zich laten inspireren en cultuur in Haarlem 
van belang vinden.
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kompas 2014 - 2017
klantvoordeel

 
wat wil de klant?

beleving, emotie, 
gezamenlijke ervaring, 

gezelligheid, 
entertainment

goede prijs, 
goede waarde

zorgeloos 
genieten

gemak

bereikbaarheid, 
bedschikbaarheid

(ook online)

betrokkenheid

veiligheid

kloppend hart
van de stad

 
wat krijgt de klant?

zintuigelijke 
prikkeling

aanbod op maat

gastvrijheid

entertainment

‘food for thought’

inspiratie en ideeën

gezamenlijke 
ervaring

hoe voel ik me 
bij dit merk?

                 blij, vrolijk

        verrijkt,
     geïnspireerd

   trots

  gekend

 voel me 
  thuis,
    welkom

          samen

wat vertelt het 
merk over mij?

      ik hou van stijl

                ik ben een 
                   genieter

                         ik ben 
                           cultureel 
                             actief

                            ik word 
                            serieus
                         genomen

                      ik ben
                 sociaal actief

        ik vind cultuur
    in Haarlem
   essentieel

belofte bewijs

          een van de mooiste
        klassieke zalen van NL
         
 sublieme akoestiek
 voor kamermuziek

gepassioneerde
gastvrijheid
‘we try harder’

  een veelzijdig
      podiumkunstaanbod
 
                  alles kan!

merkessentie

Stadsschouwburg & 
Philharmonie

kloppend hart 
van de stad

     unieke bonbonnière

        kennis, kunde en 
     goed geoutilleerd                               
                   
                     een van de beste
                        kamermuziek-
                        zalen van Europa

                      veel cd-opnames

                   testimonials
                  van klanten
    
     testimonials
    van artiesten 

merkwaarden
wat vinden onze klanten 

belangrijke waarden

verbonden / samen
ontdekken / nieuwsgierig
ontspannen / zorgeloos

merkpersoonlijkheid 
SPH

open, flexibel, 
inspirerend, verbindend, 

stijlvol, enthousiast

klantinzicht

Colofon
Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem
www.theater-haarlem.nl
info@theater-haarlem.nl

Bezoekadressen
Philharmonie
Lange Begijnstraat 11, 2011 HH Haarlem
Stadsschouwburg
Wilsonplein 23, 2011 VG Haarlem
Postadres
Postbus 491, 2000 AL Haarlem

Teksten Jaap Lampe, Maria Hansen, 
Liesbeth den Boer, Frank van der Schaar, 
Marion van Hapert, Yvonne van Popta, 
Anne-Marije Hogenboom
Fotografie Gert Jan van Rooij, Ben van 
Duin, In Bloei Fotografie, Hang-Jin Cho, 
Marion van Hapert, Jaap Reedijk,  
Sanne Peper
Redactie en coördinatie
Frank van der Schaar en Franca Klaus 
(Communicatiebureau De Kippen)

Vormgeving Thonik
Drukkerij Wilco
Oplage 1.000
Uitgave mei 2014

Raad Van Toezicht
Robert Bloemers (voorzitter), drs. Garance 
Reus-Deelder, mr. Ruth van Andel, Matti 
Emonds, Jeroen Preijde RA

Raad van Bestuur
drs. Jaap Lampe (algemeen directeur), 
drs. Maria Hansen (zakelijk directeur)

Erevoorzitter
mr. J. de Vries
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