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Voorwoord

Vorig jaar schreven wij in het voorwoord
over de verandering van het financiële jaar;
wij gingen over van een boekjaar op seizoenbasis naar een boekjaar dat gelijk loopt met
het kalenderjaar. Dit is nu de eerste keer dat
wij in ons jaarverslag terugblikken op een
kalenderjaar en dat is heel erg wennen. Wij
zijn ons hele werkende theater- en muziek
leven gewend te denken in seizoenen. Bij het
schrijven van dit voorwoord leven wij nog
volledig in het seizoen 2014 – 2015 en is het
voorjaar van 2014 al ver weggezakt. Geheel
ten onrechte! Want was het niet het voorjaar
van 2014 met onder andere het eerste
Koningsdagconcert in de Philharmonie,
een uitverkocht popconcert in de grote zaal
met UB40, TEDxHaarlem, het afscheid
van Boudewijn de Groot met band en het
groots gevierde jubileum van de NITS
in de Stadsschouwburg? Na de zomer
trokken we de reeks successen door met een
dampende ‘Gitaarlem Talenten Avond’ ten
bate van ‘3FM Serious Request 2014’, een

nieuwe editie van ‘Maestro’, de succesvolle
dirigeerwedstrijd van AVROTROS en een
eerste deelname met de Philharmonie aan
de Haarlemse ‘Kunstlijn’. Terugkijkend gaat
2014 ook de boeken in als het jaar waarin
we startten met een succesvolle pool van
vrijwilligers die ons helpen met de serviceverbetering aan het publiek, een nieuw
sponsorcontract met de Rabobank Haarlem
en Omstreken en bovendien in het najaar
een voorzichtig herstel van de kaartverkoop
en een aarzelende stijging van omzet in
zakelijke evenementen. Is de crisis voorbij?
Volgend jaar laten we het u weten.
Namens Raad van Toezicht en medewerkers
van de Stichting Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem
Jaap Lampe, algemeen directeur
Maria Hansen, zakelijk directeur
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Het voordeel van een jaarverslag dat
gelijk loopt aan het kalenderjaar is dat
we dan in ieder jaarverslag iets kunnen
melden over onze tweejaarlijks familie
kerstvoorstelling ‘Scrooge’. In januari
2014 speelden we de laatste voorstel
lingen van de succesvolle tweede editie
van ‘Scrooge’ met Peter de Jong en Joost
Prinsen. In het jaarverslag over 2015
gaan we u vertellen hoe de derde editie
met Brigitte Kaandorp en Raymonde de
Kuyper is verlopen. Maar het moge
duidelijk zijn, we hebben een mooie
traditie ingezet!
Het jaar 2014 was voor de programmering
er één van uitersten. Het theaterseizoen 2013
– 2014 was voor ons het eerste seizoen waarin
we de crisis aan den lijve ondervonden.
Voor het eerst sinds de heropening van de
Stadsschouwburg liep het bezoekersaantal
terug. De eerste maanden van 2014 waren
heel pittig. We sloten het jaar in december
echter zeer goed af, met veel uitverkochte
voorstellingen, te midden van de drukte in de
stad rond ‘Serious Request’. Heel voorzichtig
durven we te denken dat de weg terug eind
2014 is ingezet.

première De ontdekking van de hemel zaterdag 25 oktober 2014

Heel trots waren we op het eerste
Koningsdagconcert dat op 8 april werd
gehouden in de Kleine Zaal van de
Philharmonie. Koning Willem-Alexander

en Koningin Maximá wilden het voormalige Koninginnedagconcert, dat altijd
werd gehouden op paleis Noordeinde in
Den Haag, moderniseren en trokken het
land in. Het was een prachtig concert rond
Holland Baroque Society en trompettist
Eric Vloeimans en een deel uit de spraakmakende uitvoering ‘Canto Ostinato Audio
Visual’. Een registratie van het concert werd
op Koningsdag uitgezonden op NPO 2.
Na het daverende succes in 2013 was
Boudewijn de Groot aan zijn fans welhaast
verplicht zijn afscheid te herhalen. Met twee
uitverkochte concerten in de Grote Zaal
van de Philharmonie, zette hij op 70-jarige
leeftijd met een swingende uitvoering van
‘Het land van Maas en Waal’ op 25 mei
daadwerkelijk een punt achter zijn actieve
carrière met band op tournee. Twee dagen
later was Boudewijn de Groot alweer één
van de vele grote Nederlandse artiesten die
een bijdrage leverden aan een historische
jubileumavond van de NITS in de Stads
schouwburg, met onder andere Freek de
Jonge, Tim Knol, George Kooymans en
Rinus Gerritsen, Spinvis en Mathilde
Santing.
In de zomer van 2014 beleefde het jubilerende Internationaal Orgelfestival Haarlem,
dat mede door de Philharmonie wordt ondersteund, een hoogtepunt met een uitverkocht
(1.200 bezoekers) concert van de Franse
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organist Olivier Latry en onze eigen Ton
Koopmans op het befaamde Müller-orgel in
de Grote of St.-Bavokerk.
Direct na de zomer verzorgde Hans Klok met
zijn nieuwe show een spectaculaire start van
het theaterseizoen in de Stadsschouwburg.
Hij luidde daarmee een reeks van landelijke premières in. Dit jaar waren dat in de
Stadsschouwburg onder andere ‘Welkom in
het bos’ van Alex van Warmerdam, ‘Anthony
Fokker - de Vliegende Hollander’, ‘Stoner’ en
‘De ontdekking van de hemel’. Zeer vereerd
waren we met maar liefst vier try-outs van
de oudejaarsconference van Youp van ’t Hek
met ‘Wat is de vraag?’
Op 8 oktober won Aina met haar liedje ‘Dit
gaat om jou’ de ‘Gitaarlem Talenten Avond’
in de Kleine Zaal van de Philharmonie; een
coproductie met Gitaarlem en Conserva
torium Haarlem in het kader van ‘3FM
Serious Request 2014’. Zeker voor herhaling
vatbaar!
Onze missie “Kloppend hart van de stad”
hebben we in 2014 waar gemaakt met
medewerking aan vele succesvolle evenementen waaronder de derde editie van
TEDxHaarlem, het succesvolle openings
programma van het culturele seizoen
‘023 uur Haarlem Cultuur’, met daarin de
interviewreeks van Frénk van der Linden

‘023 minuten passie van …’, een nieuwe
reeks opnames van ‘Maestro’, de dirigentenwedstrijd van AVROTROS en de onder
steuning van ‘3FM Serious Request 2014’
in Haarlem.

9

In 2014 zijn wij ook een samenwerking
gestart met het Scapino Ballet Rotterdam.
Onder het motto ‘Haarlem Satellietstad’
presenteren wij samen met het Scapino, naast
een reeks bijzondere dansvoorstellingen,
ook workshops, lezingen, inleidingen en
andere activiteiten. Naast al deze bijzondere
evenementen hebbenwe in 2014 de bewezen
succesnummers doorgezet, waaronder de
gezamenlijke toneelserie ‘Dubbelspel’ en de
serie ‘Kleintje Cabaret’ met onze buurman
de Toneelschuur, de gezamenlijke popconcerten (onder andere Clannad, UB40 en
Katie Meluah) met Patronaat, de gezamenlijke verkoop met Stadsschouwburg Velsen
en gezamenlijke programmering met De
Flint in Amersfoort.
Uiteindelijk trokken we in het jaar 2014 met
570 activiteiten 111.336 bezoekers naar
beide gebouwen voor onze eigen culturele
programmering en de amateuruitvoeringen.
Jaap Lampe
Scapino Ballet Rotterdam: Icons
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Maas Theater en Dans: Alleen op de Wereld
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Binnen het aanbod van de jeugd
programmering in de Stadsschouwburg
en de Philharmonie Haarlem is het
streven een evenwichtige balans te
vinden tussen vrij en gesubsidieerd
aanbod. Daarbij is het uitgangspunt
een zo breed mogelijk aanbod aan
te bieden, zowel in genre als voor
diverse leeftijdsgroepen. Eén van
de speerpunten is het aanbod van
klassieke muziek. De Stadsschouwburg
& Philharmonie Haarlem houdt oren
en ogen open om de ontwikkelingen
te volgen op het gebied van het aanbod
klassieke muziek voor jeugd en
jongeren.
Jeugdvoorstellingen, schoolvoorstellingen en workshops

De jeugdvoorstellingen tot 12 jaar worden
op twee manieren aangeboden: via het vrije
circuit (openbare voorstellingen) en via
besloten schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs. De schoolvoorstellingen worden
in overleg en in nauwe samenwerking met
kunsteducatiecentrum Hart Cultuur in
School vastgesteld. In 2014 werden in de

Stadsschouwburg zeven verschillende
voorstellingen bezocht door 6.394
scholieren. Het voorstellingsaanbod voor
jongeren ouder dan 12 jaar is geïnteg reerd in
de reguliere avondvoorstellingen
in het vrije circuit. Mede dankzij de
Cultuurkaart worden jongeren vanaf 12
jaar in staat gesteld de podia te bezoeken,
individueel dan wel in groepsverband.
In 2014 kwamen in totaal 371 zogenaamde
12+ plusleerlingen in georganiseerd verband
naar onze zalen waaronder leerlingen van
het ROC Nova College Haarlem en Cosmo
Academy Haarlem en een dansleerlingen
van het Danshuis Haarlem
Naast de theaterbezoeken en workshops
speciaal voor jeugd en scholieren verzorgen
de Stadsschouwburg en Philharmonie
in samenwerking met de gezelschappen
reguliere workshops. In 2014waren er
diverse workshops voor de Haarlemse
theaterbezoekers en amateurgezelschappen.
Aanbieders waren onder andere Scapino
Ballet Rotterdam, Het Nationale Ballet Junior
Company, Het Laagland en Danstheater AYA.

Speciale projecten
Op-De-Stip

‘Op-De-Stip’ is een gezamenlijk project van
dirigent Annelies Smit (initiatiefnemer van
dit project) en de Philharmonie en vindt om
de twee jaar plaats. In 2014 vond de derde
editie van deze klassieke muziek-talentenjacht plaats waarin het plezier om te spelen
centraal staat. Kinderen tussen de 8 en 18
jaar die een klassiek instrument bespelen,
konden zich opgeven voor deelname aan dit
project. Uit twee voorrondes zijn de finalisten gekozen, die onder begeleiding van
het Promenade Orkest tijdens de finale hun
talent mochten tonen. Ruim 60 kinderen
gaven zich op voor de eerste voorronde,
uiteindelijk behaalden zes solisten, een duo,
een trio en een kwartet de finale op 9 maart.
Alle kandidaten uit de eerste voorronde
kregen een workshop aangeboden ter voorbereiding op de tweede voorronde. Hierbij
kwamen onderwerpen aan de orde zoals: hoe
bereid je je voor als je een solo moet spelen
en hoe bouw je concentratie op. Kandidaten
uit de tweede voorronde werden tijdens een

repetitie met het orkest voorbereid op het
grote optreden tijdens de finale. De finale
was een overdonderend succes in een bijna
uitverkocht Grote Zaal. Heel veel jongeren
in de zaal genoten van prestaties van hun
leeftijdstijdgenoten.
De 48 uur van Mozart
(zie ook pagina 14)

Tijdens het festival `De 48 uur van Mozart’
(14 tot en met 16 maart 2014) kregen ook
de amateurmusici uit Haarlem en omstreken
volop de gelegenheid om hun vaardigheden
te tonen. Het publiek werd uitgenodigd om
plaats te nemen achter de concertvleugel
in de Grote Foyer om werken van Mozart
te vertolken. Veel concertbezoekers bleken
over onverwachte talenten te beschikken en
brachten prachtige pianowerken van Mozart
ten gehore. In de Grote Zaal gaf stadsorganist
Jos van der Kooy een succesvolle masterclass
voor amateur-organisten op het CavailléColl-orgel. En op zondag presenteerden vijf
muziekensembles van het cursuscentrum
Hart Haarlem hun Mozart-interpretaties
op de vlakke vloer van de Grote Zaal.
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Snow White & de 7 breakers
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2 Turven Festival Op Locatie

2e Haarlemse Voorleesfeest

‘2 Turven Hoog’ is een theaterfestival voor
families met jonge kinderen (1 t/m 6 jaar)
in verschillende theaters in Nederland.
Doel van het festival is om zeer jonge
kinderen in een veilige en intieme sfeer
kennis te laten met theater en andere
kunstuitingen. ‘2 Turven Hoog Op Locatie’
vond in Haarlem plaats op 2e paasdag
21 april 2014 en was een productie van
Stichting 2+ in samenwerking met de
Toneelschuur en de Philharmonie. Het
festival bood een paasontbijt en diverse
voorstellingen. Daarnaast bezochten de
kinderen allerlei interactieve kunstinstallaties in de Kunstspeeltuin in de Grote Foyer
van de Philharmonie. In totaal ontvingen
de Toneelschuur en de Philharmonie ruim
600 jonge bezoekertjes.

Op initiatief van cabaretier en Haarlemmer
Erik van Muiswinkel werd op 5 oktober 2014
het ‘2e Haarlemse Voorleesfeest’ georganiseerd. De dag bestond uit diverse voorleessessies verspreid over het hele gebouw (ook
backstage in kleedkamers en in de artiestenfoyer). Terwijl er voor bijna 100 kinderen in
de leeftijd van 5 t/m 10 jaar werd voorgelezen door onder andere Elsje de Wijn en
Peter de Jong, genoten de ouders, oma’s en
opa’s en andere belangstellenden van een
rondleiding door de Stadsschouwburg onder
leiding van Erik van Muiswinkel. De dag
werd voor de kinderen en de volwassenen
gezamenlijk afgesloten in de theaterzaal met
een slotsessie van voorlezen, goochelen en
muziek. Kinderboekenwinkel ‘Kiekenboek’
zorgde voor een mooie leestafel met de
nieuwste kinderboeken.

Muziek Lab Haarlem

Tijdens het ‘Viola Viola Festival‘ van 16 tot
en met 18 mei gaven leerlingen van diverse
Haarlemse basisscholen een concertuitvoering op het podium van de Grote Zaal in de
Philharmonie. Dit werd georganiseerd door
het Muziek Lab Haarlem.

Snow White & de 7 breakers

Scholieren van het Wim Gertenbach
College (1e en 2e jaars van mavo en havo)
uit Zandvoort namen op 26 oktober 2014
deel aan een workshop ter gelegenheid
van ‘Snow White & de 7 breakers’ van

Danstheater AYA. Uiteindelijk mocht
een groot aantal leerlingen meedansen
in drie reguliere voorstellingen in de
Stadsschouwburg. Het eindresultaat mocht
er zijn. Het moderne sprookje werd een
wervelende show vol breakdance, hiphop
en spel.
Kinderuniversiteit

Stichting Kinderuniversiteit biedt talentvolle en leergierige kinderen afkomstig
uit groep 7 van de basisschool gedurende
3 jaar aanvullende lesprogramma’s op
de zondag. De Stadsschouwburg en de
Philharmonie ontvangen deze kinderen 2
à 3 keer per seizoen. De voorstellingen zijn
altijd gekoppeld aan een voorbereidende
les of een workshop over muziek of theater
en een nabespreking. In 2014 bezocht
de Kinderuniversiteit Theater Maas met
‘Alleen op de Wereld’, Danstheater AYA met
‘Snow White & de 7 Breakers’ en het Amstel
Quartet & Oorkaan met ‘Toeters en Taart’.

concourswinnaars zoals Quatuor Zaïde,
het Sitkovetsky Pianotrio en pianist
tevens dj Francesco Tristano. Bijzondere
crossovers waren er met het Nederlands
Blazers Ensemble, Rastrelli Cello Quartet,
Carel Kraayenhof en The Gents & Wishful
Singing. Frommermann zong in een
uitverkochte Kleine Zaal onder andere
‘A perfect Christmas’, een nieuwe kersthit
van Fons Merkies, geadopteerd door de
Philharmonie.

Programmering

Philharmonie
Grote Zaal
Trance Classique

Het publiek voor klassieke muziek lijkt
ieder jaar nieuwsgieriger te worden en
steeds meer geïnteresseerd te zijn in
het verhaal achter de muziek en hoe
een productie tot stand komt. Maar ook
maken onze bezoekers graag deel uit
van het proces. Hier wordt op ingespeeld
door middel van inleidingen, cursussen
en de mogelijkheid tot orgel- en piano
bespelingen.
14

De Keuze van…

Philharmonie
Kleine Zaal

Samen met de cellist Pieter Wispelwey kwam
de serie ’De Keuze van…’ in het seizoen
2013-2014 tot stand. Met overweldigend
succes speelde hij daarin onder andere
de 6 suites voor cello solo van J.S. Bach.
Daarnaast liet hij zich omringen door twee
musici met internationale faam: Rachel
Podger en Jane Rogers. Lavinia Meijer gaf
het startschot voor haar ‘Keuze van ….’
(2014-2015) samen met bandoneonist
Carel Kraayenhof. Beide musici schreven
en arrangeerden muziek speciaal voor de
Philharmonie hetgeen resulteerde in een
eenmalig en bijzonder concert.

Topmusici

De 48 uur van Mozart
(zie ook pagina 11)

Het J.O.N.G.ensemble (Jong Ondernemende
Nieuwe Generatie) gaf de aftrap van het
nieuwe jaar 2014 in de Kleine Zaal van de
Philharmonie. Het ensemble verzorgde een
sprankelend optreden en na afloop was er
champagne voor het enthousiaste publiek. In
de Kleine Zaal van de Philharmonie werden
in 2014 34 concerten gepresenteerd in samengestelde series. De kwaliteit van de concerten
was over de gehele linie uitstekend en voldeed
aan de verwachtingen. De series ‘Meesters
aan het Klavier’, ‘Strijkkwartet Centraal’
en ‘Tapasconcerten’ waren onverminderd
populair bij het publiek. Nederlandse topmusici zoals Arthur en Lucas Jussen, Lavinia
Meijer en Pieter Wispelwey stonden naast
internationaal geroemde musici en ensembles
waaronder meesterpianiste Alice Sara Ott en
Cuarteto Casals. In de serie ‘Tapasconcerten’
werd het prachtige gevarieerde programma
van Camerata RCO, dat bestaat uit musici
van het Koninklijk Concertgebouworkest,
bijzonder gewaardeerd.

In maart 2014 stond de Philharmonie een
weekend lang in het teken van het festival
‘De 48 uur Mozart’. De vele bezoekers
genoten van concerten, een lezing en film, en
verpoosden in de Mozart Stube. Eén van de
hoogtepunten was het Nederlands Blazers
Ensemble met de uitvoering van Mozarts
legendarische ‘Gran Partita’ in een uitverkochte Kleine Zaal. Deze nieuwe productie,
waarbij hoboïst Bart Schneeman op aansprekende en humorvolle wijze de partituur
toelichtte voorafgaand aan de voorstelling,
kwam tot stand in samenwerking met de
Philharmonie. De samenwerking werd een
succesformule en zal op verzoek van de
Philharmonie de komende jaren worden
voortgezet in ‘De 48 uur van…’
Jong talent en crossovers

Het jaar 2014 stond bol van jong talent
met onder andere de serie ‘Dutch Classical
Talent’, het paradepaardje van Nederlands
aanstormend talent. Maar ook met jonge

Bij de nieuwe serie ‘Trance Classique’
werd gebruik gemaakt van de vlakkevloeropstelling van de Grote Zaal. Pianisten
Sandra en Jeroen van Veen stelden een
cross-over programma samen speciaal
voor een liggend publiek in de Grote Zaal:
een bijzonder evenement, dat steeds meer
navolging vindt ook buiten de Philharmonie.
Orgelconcerten

Het Cavaillé-Coll-orgel in de Grote Zaal
van de Philharmonie en het Christian
Müller-orgel in de Grote of St.- Bavokerk
behoren tot de beste orgels van de wereld.

De Philharmonie organiseert iedere
zomer 32 Stadsorgelconcerten in de kerk.
In 2014 beleefde Haarlem en de Grote of
St.-Bavokerk ook de 50e editie van het
Orgelfestival met een spraakmakende
Improvisatie Concours. In navolging van de
Zomer Stadsorgelconcerten presenteert de
Philharmonie de serie ‘Uur van het Orgel’
met zes concerten in de Philharmonie.
Stadsorganisten Jos van der Kooy en Anton
Pauw zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor het succes van deze concerten.
Daarnaast was er een optreden door sterorganiste Iveta Apkalna. Met haar charismatische uitstraling ontdoet zij het orgel
van zijn ‘stoffige’ imago en trekt zij nieuw
publiek. Behalve als concertinstrument
spelen beide orgels een belangrijke rol als
studie-instrument voor studenten bij de
opleidingen aan de conservatoria van Den
Haag en Amsterdam.
Het Nederlands Philharmonisch Orkest
en Nederlands Kamerorkest

Het Nederlands Philharmonisch Orkest en
Nederlands Kamerorkest waren zes keer van
de partij in Haarlem. Hoogtepunten waren
het concert met als soliste grand dame van
de cello, Natalia Gutman en de jaarlijks
terugkerende Matthäus Passion. Gezien
de stijgende bezoekersaantallen weet het
Haarlemse publiek het orkest steeds meer
te waarderen.

Sandra en Jeroen van Veen
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De afdeling Sales en evenementen heeft
ook in 2014 een substantiële bijdrage
geleverd aan een gezond exploitatie
resultaat van de Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem.
Het vergroten van de naamsbekendheid
van de beide locaties voor met name de
congressen- en evenementenmarkt was één
van de startpunten in 2014. De afdeling
heeft op diverse beurzen gestaan en was
vertegenwoordigd tijdens uiteenlopende
netwerklocaties. Deze bijeenkomsten
hebben geresulteerd in een groot aantal
uitnodigingen en rondleidingen aan diverse
potentiële opdrachtgevers. In 2015 gaat
de afdeling zeker door met de profilering
van de prachtige zalen en foyers. Centraal
staat ook de goede bereikbaarheid van de
Stadsschouwburg en de Philharmonie, de
voldoende parkeergelegenheid, de loopafstand vanaf het station en als locatie op
een steenworp afstand van Amsterdam.
De mooie uitstraling en het historische en
relaxte karakter van Haarlem dragen bij aan
de profilering van de Stadsschouwburg &
Philharmonie evenals de duinen, strand en
de zee om de hoek.
Trots is de afdeling Sales op de vele
mooie evenementen die zij in 2014 hebben
georganiseerd voor hun opdrachtgevers, in
totaal 262 evenementen (iets meer dan in
2013). Naast de ‘landelijke’ evenementen
heeft de Stadsschouwburg & Philharmonie
ook in verschillende evenementen geparticipeerd die een belangrijke binding hebben
met Haarlem, zoals het Prinses Christina
Concours, Beurs Bedrijf & Samenleving,
TEDxHaarlem, NV Haarlem en de
Stripdagen.

Vanuit de Stadsschouwburg en de
Philharmonie zijn ook verschillende
tv-programma’s uitgezonden zoals de dirigentenwedstrijd ‘Maestro’. Dit programma
heeft, naast het maken van onderscheidende
televisie, een grote bijdrage geleverd aan het
goed op de kaart zetten van de Philharmonie
als evenementenlocatie. Ook de tv-producenten Kanaka (‘So You Think You Can
Dance’) en Talpa (‘The Voice of Holland’)
vonden hun weg naar de Stadsschouwburg
en de Philharmonie.
Terwijl Philharmonie de ideale locatie is voor
commerciële verhuur is de Stadsschouwburg
het domein voor amateur toneelgezelschappen en balletscholen. Ook in 2014
vonden veel gezelschappen hun weg naar het
toneel van de Stadsschouwburg. Hoogtepunt,
ook in 2014, was de maand juni waarin een
groot aantal balletscholen hun seizoenpresentatie gaven voor een enthousiast
publiek.
In juni 2014 is de Philharmonie beschikbaar gesteld aan IDEA – Independent
Dutch Event Association en MPI – Meeting
Professional International. Hiermee haalde
de afdeling in één keer dé doelgroep voor
met name de zakelijke congressen en evenementen in huis. De professionals uit het vak
hebben ervaren dat de Stadsschouwburg
en de Philharmonie de ideale plek zijn
voor het organiseren van congressen en
evenementen.
De Stadsschouwburg en de Philharmonie
blijven innoveren en verrassen en willen ook
in 2015 de meest inspirerende ontmoetingsplek zijn voor congressen, beurzen en andere
grote bijeenkomsten.
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Nieuw sponsorcontract met
Rabobank Haarlem en Omstreken
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In november 2014 tekenden Wiegert
Mulder en Jaap Lampe een verlen
ging van het bestaande sponsorcon
tract tussen de Rabobank Haarlem
en Omstreken en de Stichting
Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem. Beide organisaties vinden
elkaar zich al jaren op diverse raak
vlakken. Wiegert Mulder van de
Rabobank vertelt over de overeenkom
sten en verschillen.
Wiegert Mulder is nu zeven jaar directievoorzitter van de Rabobank Haarlem en
Omstreken. Geboren in 1964 oogt hij jonger
dan hij is. Zijn jeugdige uitstraling heeft
hij waarschijnlijk te danken aan de vele
sporten die hij beoefent, op zijn lijstje staan
onder meer hockey, tennis en toerfietsen.
Volgens zijn medewerkers is één van zijn
motto’s: ‘’niet te veel praten maar vooral
doen’’. ‘’Dit heeft denk ik te maken met mijn
Rotterdamse roots, ik ben onder de rook van
deze stad geboren en heb aan de Erasmus
Universiteit economie gestudeerd, maar dat
‘doen’ moet altijd gekoppeld zijn aan resultaten. Toch ben ik ook iemand die veel input
haalt bij anderen, ik wil graag verbindingen
leggen en oplossingen creëren. Ik zal altijd
alleen mijn energie toepassen op terreinen
waar ik invloed op kan uitoefenen.’’

Niet zomaar aan het bankieren

Mulder voelt zich zeer thuis in de wereld
van de Rabobank. Hij kwam zeven jaar
geleden vanuit de Rabobank in Walcheren
naar Haarlem. ‘’De Rabobank is uniek door
de maatschappelijke rol die zij heeft, wij zijn
niet zomaar aan het bankieren, wij willen
graag inspireren en de ‘zin in ondernemen’
bij onze klanten ontwikkelen. Wij zijn op
zoek naar lange en duurzame relaties.’’ Als
coöperatieve bank is het vanzelfsprekend
dat wij participeren in maatschappelijke
initiatieven die bijdragen aan de economische vitaliteit van Haarlem en omgeving. Dat
doen we door klanten en partijen bij elkaar
te brengen en door zelf actief deel te nemen
aan initiatieven. Dankzij het coöperatieve
dividend doet de Rabobank aan de hand van
een bepaalde thematiek, bijvoorbeeld zorg
en vitaliteit, een inspanning ten behoeve van
het welzijn van de maatschappij. Dit coöperatieve dividend komt mede tot stand door
de invloed van de circa 10.000 leden van de
Rabobank die zich in een ledenraad hebben
verenigd. Ooit is de Rabobank (een fusie van
Raiffeisenbank en Boerenleenbank) opgericht om de achterstandspositie van haar
leden te slechten. Het sponsorcontract met
de Stadsschouwburg & Philharmonie is het
andere traject, dit dient volgens Mulder ook
een commercieel doel en zakelijke wederkerigheid. ‘’Wij ontvangen bijvoorbeeld tijdens
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‘Scrooge’ onze relaties en bij de ‘Matthäus
Passion’ hadden wij een speciale inleiding
voor onze leden. De Rabobank is met trots
één van de grote landelijke sponsors van
cultuur. Ook in Haarlem en omgeving
ondersteunen wij naast de sport ook veel
culturele initiatieven. Soms eenmalig of kort
als springplank, maar we verbinden ons ook
duurzaam aan bepaalde partijen.’’
Gitaarlem een goed voorbeeld

De doelstellingen van de Philharmonie
en de Stadsschouwburg en de Rabobank
sloten naadloos op elkaar aan tijdens de
‘Gitaarlem Talenten Avond’ in de Kleine
Zaal op 8 oktober 2014. Tijdens deze
avond konden jonge talenten van onder
andere Conservatorium Haarlem een
wildcard winnen voor de ‘Gitaarlem’-avond
in Patronaat en meespelen op de cd die
gemaakt werd ten behoeve van ‘3FM Serious
Request 2014’, met onder andere Jacqueline
Govaerts en Roel van Velzen. ‘’Naast het
feit dat je elkaar ook wat moet gunnen, in

dit geval de mensen rondom ‘Gitaarlem’,
was deze avond ook een voorbeeld voor
het leggen van verbindingen en talentontwikkeling’’. De Rabobank leerde tijdens
‘Gitaarlem’ de jonge singer-songwriter Isaac
Bullock kennen, in het dagelijks leven ook
student communicatie. Bullock heeft een
aantal maanden stage gelopen bij de bank
en de Rabobank sponsorde een speciale
cd-opname van hem. De deelname van de
Rabobank aan ‘Het Huis van Gitaarlem’,
in het voormalige bankfiliaal in de Grote
Houtstraat, in de aanloop voor ‘Serious
Request’ en het Glazen Huis op de Grote
Markt was volgens Mulder een schoolvoorbeeld van sponsoring. “In de stijl van
Raiffeisen, een van onze oprichters, konden
we helpen een brug te slaan en de mensen
- in dit geval de Gitaarlemmers en hun
aanhang - verder helpen’’. ‘Het Huis van
Gitaarlem’ was in 2014 uitermate goed zichtbaar in Haarlem en genoot dankzij de media
ook buiten de Spaarnestad bekendheid.

Kunstcollectie

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 ontwikke
ling van het theater- en concertleven
in Haarlem. Zo hebben de geportret
teerden en de voorstellingen een artis
tieke band met de Stadsschouwburg en/
of de Philharmonie.
De collectie is groeiende. De Stichting
Stadsschouwburg & De Philharmonie
Haarlem is zeer geïnteresseerd in nieuwe
of bestaande werken. Een vereiste is dat
de werken niet worden aangekocht maar
worden geschonken of langdurig in bruikleen worden gegeven. In dit jaarverslag
is een selectie van de kunstcollectie in
de Stadsschouwburg en de Phiharmonie
opgenomen.

Linea recta

Door: Eric de Nie (Leiden 1944)
Eric de Nie maakt zijn abstracte schilderijen
vaak in nauw verband aan zijn beleving van
werk van bepaalde componisten zoals Reich,
Ligeti of Scelsi, of jazzmeesters als Monk,
Mingus of Coltrane. ‘Linea recta’ uit 2000
is een dergelijk werk dat in zijn atelier tot
stand is gekomen tijdens het beluisteren
van de muziek van Simeon Ten Holt. De
vloeiende lijnen doen evenzo goed denken
aan de eindeloze herhaling van een stromende rivier als aan een ritmisch heen en
weer gaande beweging van komen en gaan.
Eric de Nie voltooide zijn opleiding aan de
Rietveldacademie, hij was ook docent aan
onder andere de Koninklijke Academie
van Beeldende Kunst en de Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten. In 1976
ontving hij de belangrijke Europa-prijs
voor Schilderkunst in Oostende. Met onder
andere filmmaakster Marja Sonneveld realiseerde de Nie meerdere live schilder performances voor het publiek tijdens concerten of
kunstmanifestaties. Zijn werk bevindt zich
in de collecties van een aantal grote musea
in Nederland. Eric de Nie woont en werkt in
Haarlem.
Geschenk van de kunstenaar.
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Kunstcollectie
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Piëzografie van de familie Deinum

Portret van J.B. Schuil

Portret van Louis van Gasteren

Glazen gevel Philharmonie

Door: Eric J. Coolen (Haarlem, 1965)
Eric J. Coolen is illustrator en beeldhouwer.
Hij is ook medeoprichter en lid van het
Ampzing Genootschap. Dit gezelschap zet
zich door middel van woord en muziek in
voor de Nederlandse taal. In 2013 ontving
Coolen de cultuurprijs de Olifant van de
lezers van het Haarlems Dagblad.

Door: Kees Verwey (Amsterdam,
20 april 1900 - Haarlem, 23 juli 1995)
Beïnvloed door het Amsterdamse impressionisme en de Haagse School staat Verwey
in een traditie die teruggaat tot Rembrandt
en Vermeer.

Door: Willem Gerard Hofker
(Den Haag, 1902 - Amsterdam, 1981)
Tekenaar en schilder, beïnvloed door
Isaac Israëls en Willem Witsen, van 1935
woonachtig in Bali dat een belangrijke
inspiratiebron werd voor zijn latere werk.

J.B Schuil was toneelschrijver en criticus
(in de Stadsschouwburg Haarlem had hij een
vaste stoel) en is nu nog steeds bekend van
zijn jongensboeken zoals Jan van Beek en de
AFC’ers.

Louis van Gasteren sr. is een van de
beroemdste toneelspelers en regisseurs
tussen de twee wereldoorlogen.

Door: Karel Martens (1939)
Grafisch ontwerper en typograaf . Zijn
projecten kennen een grote veelzijdigheid,
Martens maakt postzegels, boeken en tekens
op gebouwen. Martens is sinds 1977 actief
als docent, eerst aan de ArtEZ academie
in Arnhem, daarna aan de Jan van Eyck
Academie in Maastricht.

De familie Deinum was vanaf 1921 tot
1964 uitbater, pachter en directie van de
Stadsschouwburg en Concertgebouw. Dit
werk is gemaakt ter ere van de heropening
van de Grote Zaal in 2013.

De gevelwand van de Philharmonie is
een grafische weergave van een muziek
notatie van Louis Andriessen. De componist
schreef dit werk, ‘Klokken voor Haarlem’,
ter gelegenheid van de heropening van de
Philharmonie in 2005.

Kunstcollectie
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Herinneringswand zijtoneel

Door: afdeling Theatertechniek
Stadsschouwburg Haarlem
Medewerkers van de afdeling Theater
techniek plaatsen regelmatig na afloop van
de voorstelling een attribuut uit de gespeelde
productie op de wand aan het zijtoneel. Zo is
er na de heropening van de Stadsschouwburg
in 2008 een bonte wand ontstaan vol
grappige en soms gekke attributen.

Onze organisatie onderhoudt de twee
monumentale gebouwen die door de
gemeente Haarlem aan onze zorg zijn
overgedragen, daarbij gebruik makend
van de hiervoor bestemde onderhoudsen vervangingsbudgetten. Het werk
wordt verzorgd door medewerkers
van de afdelingen Gebouwbeheer en
Theatertechniek en heeft een reikwijdte
van kleine dagelijkse reparaties tot
jaarlijkse inspecties en grootschalige
verbouwingen.
In 2014 stonden voor beide gebouwen, na
een aantal jaren intensief gebruik, de nodige
vervangingen op stapel. Deze projecten zijn
grotendeels in de zomerperiode uitgevoerd,
traditiegetrouw een rustiger tijd voor onze
gebouwen.
In de Stadsschouwburg is in de foyers
de vloerbedekking vervangen en een
nieuw lichtplan uitgerold. Omdat deze
zaken ook een esthetisch effect hadden,
werkten wij voor deze projecten samen
met de architect Erik van Eegeraat, die
destijds verantwoordelijk was voor de
renovatie van de Stadsschouwburg. Het
was het eerste weerzien na de oplevering
van de Stadsschouwburg en leverde een
plezierige samenwerking op. Als oplossing
van een tochtprobleem zijn in het historische deel van het pand voorzetramen
geplaatst. Daarnaast waren er diverse
vervangingen in het backstage gedeelte van
de Stadsschouwburg. Aan de buitenkant
van het pand zijn de oude affichelijsten
vervangen door digitale afficheschermen
die continu het wisselende programma in de
Stadsschouwburg laten zien.
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Gebouwen, organisatie en financiën

In de Philharmonie, inmiddels al weer bijna
10 jaar na de oplevering, is verder gewerkt
aan vervangingen op gebied van licht. Hier
kiezen wij consequent voor (duurzame)
ledverlichting, waardoor er ook functioneel
meer mogelijkheden ontstaan (bijvoorbeeld
gekleurd licht). In de Philharmonie wordt
in 2015 het publieksmeubilair in de foyers
vervangen. Dit project is in 2014 gestart,
uiteraard in goed overleg met architect Frits
van Dongen.
Samenwerkingen duurzaamheidgebouwen- automatisering

28

De Haarlemse podia hebben in 2013 het
beheer van het eigenaarsonderhoud van
de podia overgenomen van de gemeente
Haarlem. Het boekjaar 2014 was het eerste
volledige jaar onder dit nieuwe regime, een
eerste evaluatie samen met de gemeente
Haarlem verliep positief.
De verduurzaming van onze panden is een
belangrijke prioriteit. Wij namen in 2014
deel aan ‘Earth Hour’ en namen het voortouw om de Haarlemse culturele instellingen
bij elkaar te roepen voor een gezamenlijk
plan van aanpak voor verduurzaming van de
cultuurgebouwen. In ons volgende jaarverslag zullen wij de diverse resultaten van dit
proces rapporteren.
Al jaren heeft een aantal grote culturele
instellingen in Haarlem zijn automatisering gebundeld in de Beheerstichting
Automatisering Cultureel Haarlem (BACH).
Ook dit jaar vervulde onze organisatie
wederom het voorzitterschap van deze
samenwerking.
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 de auditcommissie in het
bijzonder. De samenstelling van de Raad van
Toezicht is in 2014 onveranderd gebleven.
Organisatie

Per 31 december 2014 bedroeg het aantal
formatieplaatsen in totaal 45,3, ingevuld
door 52 medewerkers. Ruim een kwart
van deze formatie is flexibel ingevuld
met contracten met een tijdelijk karakter.
Daarnaast had de Stichting overeenkomsten
met 54 oproepmedewerkers, die ingezet
worden bij de dienstverlening aan het
publiek en genodigden bij concerten, voorstellingen en evenementen. Een up-to-date
organogram bevindt zich op pagina 48.
In 2014 ging een grootschalige pilot van
start omtrent het werken met vrijwilligers.
Het project startte in februari rond de
voorstellingen in de Stadsschouwburg waar
vrijwilligers werden ingezet als aanvullende
dienstverlening aan het publiek (bijvoorbeeld bij het begeleiden van het publiek
naar hun stoelen in de zaal). De pilot startte
met een groep van 12 vrijwilligers en werd
in de zomer van 2014 uitvoerig geëvalueerd. De conclusies waren zeer positief en
de organisatie breidde daarom de groep
uit naar 24, zodat ook bij de concerten in
de Philharmonie met vrijwilligers wordt
gewerkt. Een inmiddels hiervoor aangestelde
vrijwilligerscoördinator zal de organisatie
van deze groep op zich nemen. We zijn
dankbaar voor de belangrijke bijdrage die
de vrijwilligers aan onze organisatie hebben
geleverd in 2014 en verwelkomen ze graag in
ons team.
Financiën

Tot en met vorig jaar werd de jaarrekening
opgemaakt over een seizoen dat liep van
1 september t/m 31 augustus. Vanwege de
overgang van subsidiëring per theaterseizoen naar subsidiëring per kalenderjaar is
deze jaarrekening opgesteld over het kalenderjaar 2014. De cijfers uit de voorgaande
jaarrekening zijn vanwege deze overgang nog
op 16 maanden gebaseerd - een samenstelling van het theaterseizoen 2012-2013 en de
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laatste vier maanden van 2013 - waardoor
een vergelijking moeilijk te maken is.
Na een moeilijk jaar in 2013 waarbij de
krimpende economie en het vertrek van
huisorkest Holland Symfonia zich deden
gelden op het gebied van de (commerciële)
zaalverhuur, is in 2014 de weg omhoog
weer ingezet. Alhoewel nog niet aan de
verwachtingen kon worden voldaan die in
de begroting waren geformuleerd, stegen de
inkomsten uit zaalverhuur ten opzichte van
het resultaat in 2013 met circa 30%. Niet

Philharmonie
Stadsschouwburg

Totaal

alleen de zaalhuur, maar ook de inzet van
technische middelen, personeel en horeca
droegen aan deze stijging bij.
In de verslagperiode kwamen ruim 155.000
bezoekers naar de culturele activiteiten
(eigen programmering, culturele- en
amateur verhuur) in beide gebouwen.
Daarnaast verwelkomden wij nog eens
45.000 bezoekers bij commerciële activiteiten. Een aanzienlijke stijging ten opzichte
van het jaar ervoor, toen er in totaal
143.500 bezoekers werden genoteerd.

Kalenderjaar 2014

Kalenderjaar 2013

111.336

63.298

87.940

80.209

199.276

143.507

De baten uit de voorstellingen kwamen
ook hoger uit dan begroot; het feit dat meer
bezoekers onze voorstellingen bezochten, had
een positief effect op de post entreegelden en
de overige inkomsten.
De overige baten bestaande uit de inkomsten
uit sponsoring en fondsenwerving en de
vergoedingen uit de kaartverkoop en garderobe bleven in lijn met de begroting.
Als gevolg van een lager activiteitenniveau
dan voorzien daalden de lasten die hieraan
gekoppeld zijn.
De Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem heeft in het verslagjaar ook
een start gemaakt met het bundelen van
inkoopkrachten. Energie (elektra en gas) kon
hierdoor goedkoper ingekocht worden, waardoor de kosten hiervoor op jaarbasis nu een
daling laten zien die voor ruim 10% voortvloeit uit het prijsvoordeel. Voor 2015 wordt
een verdergaande besparing nagestreefd
door ook de inzet van installaties beter af te
stemmen en daarmee het energieverbruik
te verlagen. Via de 156 zonnepanelen op het
dak van de Grote Zaal van de Philharmonie
werd in 2014 ruim 47.000 kWh opgewekt.

De lasten voor huur worden in zijn geheel
door de gemeente Haarlem gesubsidieerd.
Voor het jaarlijkse onderhoud van de beide
panden wordt door de gemeente op basis
van een meerjarig onderhoudsplan subsidie
verstrekt voor het dagelijks en planmatig
onderhoud van zowel het huurders- als het
eigenaarsdeel van het onderhoud. De subsidie
voor het planmatig onderhoud en het huurdersonderhoud dat niet wordt aangewend,
wordt gedoteerd aan de meerjarige onderhoudsvoorziening.
Het financieel jaar wordt afgesloten met
een positief resultaat uit de gewone bedrijfsvoering van € 57.000.
Als gevolg van ingrepen in de uitvoering van
het in 2013 gestarte CRM-project moesten
echter eerdere investeringen ter hoogte van
ongeveer € 130.000 afgeboekt worden.
Het resultaat wordt ten laste gebracht van
bestemmingsfonds en de algemene reserve.

Staat van baten en lasten over 2014

(in 1.000 euro’s)

rekening 2014

rekening 2012-2013

(16 maanden)

Baten
Entreegelden

1.681

2.190

Horeca en Zaalverhuur

1.517

1.956

Subsidiebaten

5.639

7.788

Overige baten

581

799

9.418

12.733

Programmering en marketing

1.877

2.586

Personeel

2.902

3.649

Exploitatiekosten

1.984

2.890

Huisvestingskosten

2.589

3.714

9.352

12.839

Financiële baten en lasten

-9

9

Saldo gewone bedrijfsvoering

57

-98

-130

0

-73

-98

0

1

Lasten

Buitengewone lasten
Saldo voor resultaatbestemming

1-1	J.O.N.G.ensemble:

Nieuwjaarsconcert

1-1 t/m 5-1	Peter de Jong, Joost Prinsen,

Elsje de Wijn e.a.: Scrooge
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7-1	Sander de Heer, Hymke de Vries

e.a.: De man die het wist

8-1	Sacconi Quartet en Lavinia

Meijer

8-1	Philippe Geubels: Made in
Frommermann met Frommerkerst

Belgium

9-1	Jon van Eerd, Jamai Loman,

Lucie de Lange e.a.: Harrie en
Twee Meesters
10-1
Urban Dans Spektakel: Loud!
11-1
Zazí: Sirene
11-1
JeugdOrkest Nederland
11- 1 en 12-1	Henriëtte Tol, Lone van
Roosendaal e.a.: Liefde Half
om Half (première)
12-1
Yoga, Music & Dance Experience
13-1 en 14-1	Maarten van Rossem:
Oudejaarsconference
14-1
Nora Fischer en Daniël Kool

1 januari

7 januari

Rond 14.30 uur was alles weer
picobello en schoon na het grote
HedKandi Oudejaarsfeest. En dat
was maar goed ook want om 15.30
startte het Nieuwjaarsconcert met
het J.O.N.G.ensemble.

Op Ned 2 is het programma
‘Passies’ te zien. Dit is een
compilatie van de interview
marathon ‘023 minuten passie
van…’ gemaakt door Frénk van
der Linden en de Philharmonie.

21 januari
Een poster van de Mexicaanse
Hond houdt de gemoederen in
Haarlem bezig.

15-1	William Spaaij, Frans van

Deursen e.a.: De Kleine Blonde
Dood
16-1	Peter Pannekoek, Soundos el
Ahmadi, Thijs van Domburg e.a.:
Comedytrain
17-1	Pieter Wispelwey, Rachel Podger
en Jane Rogers
17-1 en 18-1
Het Toneel Speelt: Familie
19-1	Internationaal Danstheater:
SILK
21-1	Gerrie van der Klei, Mylou
Frencken e.a.: Purper Ladies
22-1 t/m 25-1	De Mexicaanse Hond: Welkom
in het bos (première)
25-1	Nederlands Blazers Ensemble:
Muziek verbindt
25-1
VU Orkest: The Planets

26-1	Frank Groothof en Syrène

Saxofoonkwartet: Carmen
& Flamenco
26-1	Johannes Möller en
Laura Fraticelli
26-1
Prinses Christina Concours
29-1
Van der Laan & Woe: Buutvrij
30-1
Guido Weijers: V
31-1	Bastiaan Ragas en Anne-Marie
Jung: Maar je krijgt er wel heel
veel voor terug
31-1	Nederlands Kamerorkest:
Bach, Rossini en Verdi
1-2	Theatrale Rondleiding:
Uit het niets komt iets
1-2	Bram van der Vlugt, Liz Snoijink
e.a.: On Golden Pond
1-2
Oleta Adams: The Legacy Tour

34

35

27 januari
Net geen theater van het jaar
geworden, wij feliciteren het
Zaantheater.

24 februari
De Philharmonie is omgetoverd
tot een bioscoop vanwege de
wereldpremière van ‘Kenau’. De
sterren zijn niet te tellen op de
rode loper.

3 maart

16 maart

28 maart

Voor het eerst een actie gedaan
met de Sirenemail (1e maandag
van de maand). Het publiek
reageert positief, er zijn meer dan
50 kaarten verkocht voor onder
andere Hans Liberg.

Nederlands Blazers Ensemble
brengt een historische ‘Gran
Partita’ in een uitverkochte
Kleine Zaal tijdens het festival
‘De 48 uur van Mozart’.

Aftrap Gitaarlem, een prachtplan
van de Gebroeders Speelman dat
met liefde is geadopteerd door
onder andere de Philharmonie,
Patronaat en ‘Serious Request’.

8 april
Koningsdagconcert in de
Philharmonie. Een nieuw
initiatief bedacht door Koning
Willem-Alexander, en Koningin
Maxima. In de Kleine Zaal was
onder andere de ‘Canto Ostinato’
te beluisteren van harpiste
Gwyneth Wentink. Het concert
en de receptie verliepen zeer
geanimeerd, naast ons koningspaar waren onder de aanwezigen
onder meer Prinses Beatrix, DJ
Tiësto, Boudewijn de Groot en
Brigitte Kaandorp. Een avond om
op trots op te zijn. De tv-registratie was te zien op Koningsdag
op NPO 2.

4-2
Jandino Asporaat: De Revue
5-2 en 6-2	Ronald Goedemondt:

De R van Ronald

7-2	Ricky Koole en Leo Blokhuis:

Buitenstaanders

7-2
Arthur en Lucas Jussen
8-2
Voice Male: Big Bang
9-2	Maas Theater en Dans:
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Alleen op de Wereld
12-2	Renée de Gruijl, Theyn
Plantinga, Lisanne Schut e.a.:
Afblijven!
13-2	Paul Haenen: Dolman &
Gremdaat live
14-2
Droog Brood: Toppers in de Mist
15-2	Heather Nova: An Acoustic
Evening
15-2	Paco Peña Flamenco Dance
Company: Quimeras
16-2	Amstel Quartet en Oorkaan:
Toeters en Taart
16-2	Nederlands Kamerorkest:
Kiss of Fire
18-2	Jos van der Kooy en
Andrea Voets
18-2	Cabarestafette: Eva Crutzen,
Johan Goossens en Jeroen
Leenders
18-2	Calefax en Eric Vloeimans:
On the Spot
19-2 en 20-2	Cees Geel en Eric van Sauers:
Als je niet leeft kun je niet
scoren (première)
20-2	Frénk droomt hardop met
Midas Dekkers
21-2	Thomas van Luyn:
Thomas van Luyns
Smaakvol Avondje Uit
22-2	Powervrouwen:
Een revue van nu
23-2	Eva Szalai en Matangi Kwartet
25-2 	Cor Bakker ontvangt Mike

Boddé

26-2
VET Kindercabaret: Moddervet
28-2	Het Groot Niet Te Vermijden:

For Once In My Life
1-3	Theatrale Rondleiding:
Uit het niets komt iets
1-3 	Marc-Marie Huijbregts:
Florissant
2-3
Holland Opera: De Toverpiano
4-3
Sara Kroos: Van Jewelste
5-3
Quatuor Zaïde
5-3 en 6-3
Ali B: Ali B beken(d)t
6-3
het Nationale Toneel: De Storm
7-3	Nederlands Philharmonisch
Orkest: Tanz in der Dorfschenke
7-3	Het Rosenberg Trio:
Back to Basic
8-3	Clannad: NL Tour
(i.s.m. het Patronaat)
8-3
The Gents: Back to the Roots
8-3
Hans Liberg: Attacca
9-3
Finale Op-De-Stip
9-3	Introdans: Pulcinella &
Paarse Dwazen
11-3
Niek KleinJan
11-3 en 12-3	Wim Helsen: Spijtig spijtig
spijtig
13-3	Danny en Henk:
Jeugdherinneringen 3
13-3	Ilse DeLange: After The
Hurricane Tour 2014
14-3
Ro Theater: Lang en Gelukkig
14-3	De 48 uur van Mozart:
Amadeus (film)
15-3	De 48 uur van Mozart:
Een genie in clair-obscur
(lezing)
15-3	De 48 uur van Mozart:
Ronald Brautigam & Kryptos
Quartet
15-3	De 48 uur van Mozart:
Ronald Brautigam

27 april

12 mei

24 en 25 mei

Eindelijk waren ze daar dan, de
mannen van UB 40. Het eerdere
concert was op het laatste
moment afgelast. De stoelen
gingen uit de Grote Zaal en de
barren werden naar binnen
gereden. Het uiteindelijke
resultaat, 1400 man in de zaal,
deinende reggae en een top sfeer.

Tijdens een fondsenwerfdiner
maakt Brigitte Kaandorp bekend
dat zij in 2015 in de nieuwe
‘Scrooge’ gaat spelen. Om maar
vast te wennen zingt zij met de
(potentiële) donateurs al vast een
kerstlied, compleet met kunstsneeuw.

Met twee uitverkochte concerten
nam Boudewijn de Groot afscheid
van zijn band en grootscheepse
tournees. Het waren gedenkwaardige avonden vol mooie herinneringen en prachtliedjes.

15-3	De Verleiders: de val van

een superman
16-3	De 48 uur van Mozart:
Nederlands Blazers
Ensemble: Gran Partita
16-3	De 48 uur van Mozart:
Hart speelt Mozart
16-3	De 48 uur van Mozart:
Camerata Amsterdam: Mooi,
Mooi Mozart
18-3
Iveta Apkalna
18-3	BRISK Recorder Quartet
Amsterdam: BRISK & BIJMA
19-3
Claudia de Breij: Teerling
20-3	Annick Boer, Hetty Heyting en
Kim Pieters: Vagina Monologen
20-3
Cristina Branco: Alegria

21-3
Nick Lowe
21-3	Remko Vrijdag en Martine

Sandifort: Hulphond

22-3
2Generations
23-3	Wishful Singing: The winner

takes it all

24-3	Kim Scheerder, Bas Grevelink

e.a.: Wel winnen, hè! 2

25-3
Jan Smit: Jan Live
26-3
Sandra van Nieuwland
27-3	Hans Aarsman: De Aarsman

Projectie

28-3	Het Zuidelijk Toneel:

Julius Caesar

29-3	Porgy Franssen, Paul Groot,

Esther Maas e.a.: Putting it
Together
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16 t/m 18 mei
Gastvrouw en altvioliste Esther
Apituley presenteerde haar ‘Viola
Viola Festival’ voor klassieke
muziekliefhebbers, barokkers,
hiphoppers en rock ‘n’ rollers.

22 mei

27 mei

TEDxHaarlem vond in de Grote
Zaal haar ultieme ruimte voor de
editie 2014: Maslow Reinvented.

De NITS zijn jarig. Bijna de gehele
Nederlandse pophistorie stond
op de planken tijdens het 40-jarig
jubileum van de NITS. George
Kooymans, Rinus Gerritsen,
Spinvis, Freek de Jonge en
Boudewijn de Groot en vele
anderen speelde een
NITS-nummer.

30-3	Veiling t.b.v. Historisch
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Museum Haarlem
1-4	Speelman & Speelman:
Optimisten (dernière)
2-4	Stichting Internationale
Opera Producties: La Bohème
3-4	Suzan Seegers, Ellen Pieters,
Han Oldigs e.a.: Little Voice
4-4
Lise de la Salle
4-4
Rob de Nijs: Van Alle Tijden
5-4	Theatrale Rondleiding:
Uit het niets komt iets
5-4	Anna Drijver, Nasrdin Dchar,
Lottie Hellingman e.a.:
Gejaagd door de wind
6-4	Maarten Ebbers en Ida van Dril:
Oorlogsgeheimen
6-4	Daniël Wayenberg, Yana
Boukoff met het Kennemer
Jeugd Orkest
9-4	John Vooijs, Renée van Wegberg
e.a.: Tick, Tick, Boom!
10-4
Paul de Leeuw: Ik ben rustig!
11-4
Pieter Wispelwey
11-4	het Nationale Toneel: Madame
Rosa
11-4	Oratoriumkoor Kennemerland:
Johannes-Passion
12-4	De Elite: Vijf kleinkunstenaars
in één klap
13-4	Nederlands Kamerorkest en
Toonkunstkoor Amsterdam:
Matthäus-Passion
15-4
Anton Pauw en Suzanne Groot
15-4
Scapino Ballet Rotterdam: Pearl
15-4	Hadewych Minis en Jan van
Eerd
16-4
Kasper van Kooten: Karakters
17-4	De Spelerij & Paula Bangels:
Vrijdag
18-4	COV Haarlem:
Matthäus-Passion
18-4
Karsu Dönmez
18-4
De Wëreldbänd: Playground

21-4
2 Turven Hoog (festival)
21-4 	Tony Neef, Mariska van Kolck,

Jan Elbertse e.a.: Sonneveld

22-4
Duo Van Sandwijk & Den Herder
22-4
WENDE: Last Resistance
23-4
Frank Boeijen: In concert 2014
23-4	Katie Melua: Simplified (i.sm.

Patronaat)

24-4	Carine Crutzen, Marie-Louise

Stheins en Renée Fokker:
Afterparty
25-4
Dolf Jansen: Topvorm (dernière)
27-4
Rastrelli Cello Quartet
27-4
UB40 (i.s.m. Patronaat)
30 -4 	Rayen Panday, De Partizanen
en Jasper van Kuijk:
Cabarestafette
2-5	Het Nationale Ballet: Junior
Company
2-5	Nederlands Kamerorkest
en Nederlands Kamerkoor:
Herdenking
3-5	Orkater / De Nieuwkomers:
Op de Bodem
7-5	Nilgün Yerli: Onbeperkt
Genieten
8-5	het Nationale Toneel:
De Prooi
9-5	Karin Bloemen en Band:
Witte Nar
13-5
Joep Onderdelinden: DUS...
13-5 en 14-5	Boudewijn de Groot: Vaarwel,
misschien tot ziens (dernière)
16-5 t/m 18-5 Viola Viola Festival 2014
16-5	Erik van Muiswinkel:
Schettino!
20-5
Jos van der Kooy
23-5	Dames voor na Vieren: Bruidsen Grafwerk
24-5	Concertkoor Haarlem: Ein deutsches Requiem
27-5
Nits: NITS?
30-5	Birgit Schuurman, Han Oldigs,
Brigitte Heitzer e.a.: Vijftig
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10 juni

15 juli

18 augustus

23 augustus

5 september

Hans Klok opent de ticketshop
van de VVV op de Grote Markt.
Voortaan kunnen klanten ook op
deze plek hun kaarten kopen voor
onder andere de Philharmonie en
de Stadsschouwburg.

Maar liefst 1.200 liefhebbers
bezoeken het concert van Olivier
Latry en Ton Koopman tijdens
het Internationaal Orgelfestival
Haarlem.

Een onverwachte maar zeer leuke
verhuring: een van de voorrondes
van ‘The Voice of Holland’ wordt
gehouden in de Stadsschouwburg.
Het nieuwe tapijt is net gelegd om
Ali B c.s. goed te ontvangen

In samenwerking met Stichting
Vier Het Leven en het Orkest
van de 18e Eeuw presenteert de
Philharmonie ‘Cosí Fan Tutte’.
Het oudere publiek genoot met
volle teugen.

Hans Klok verzorgt de start van
het seizoen 2014-2015 met een
spectaculair programma. Wegens
groot succes wordt een vierde
extra voorstelling op de zondagavond gegeven.

13 en 14 september
Festival: ‘023 uur Haarlem
Cultuur’. In de Philharmonie
komen in twee dagen circa 8000
bezoekers voor onder meer het
interviewprogramma van Frénk
van der Linden, het ‘Korenlint’
en de voorproefjes voor het
nieuwe seizoen. Na het einde
op zondag 17.00 uur wordt de
hele nacht doorgewerkt voor
een groot congres op maandag
van Dunamare met zo’n 1500
docenten van middelbare scholen.

tinten... de parodie

11-6
Mnozil Brass: Happy Birthday!
15-6	Balletstudio Kennemerland:

Hart en Ziel
(twee voorstellingen)
17-6 t/m 19-6 	Nova College Dans: Afscheid
en een nieuw begin
21-6
iHuman Festival
29-6	Candy makes the world go round
(twee voorstellingen)
11-7 en 12-7
Haarlems Koor Lokaal: Carmen
23-8
Orkest van de 18e Eeuw: Cosí
Fan Tutte
29-8 t/m 31-8 Internationaal Salsa Festival
5-9 t/m 7-9
Hans Klok: The New Houdini
(vier voorstellingen)
6-9	
Theatrale Rondleiding: Uit het
niets komt iets
12-9
L avinia Meijer en Carel
Kraayenhof
13-9 en 14-9
23 Uur Haarlem Cultuur
18-9	
Duo Alice Sara Ott en Francesco
Tristano: Scandale
19-9
Maarten van Rossem
21-9	
Freek Bartels, Marisa van Eyle,
Frederik Brom: The Normal
Heart
23-9
Meeuw | jonge makers: Hamlet
24-9
Ladies Night Be Beautiful
24-9
Comedytrain On Tour
25-9
Wibi Soerjadi: Surreal
1-10	
Willeke van Ammelrooy,
Noortje Herlaar en Eva van de
Wijdeven: Agnes van God
1-10
Maestro
3-10
Willeke Alberti, Winston Post,
Arie Cupé e.a.: De Jantjes
4-10
Theatrale Rondleiding:
Uit het niets komt iets
4-10
Jong speelt Barok
4-10	
Roger McGuinn: An evening
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22 september

28 september

1 oktober

Een flitsende aftrap van ‘Serious
Request’ in de Kleine Zaal voor
onder andere het bedrijfsleven.
Bijna 350 ondernemers krijgen
tijdens de NV Haarlem alle ins en
outs van het Glazen Huis.

De Philharmonie is het zenuw
centrum van de halve marathon
van de Halve van Haarlem, ons
eigen bedrijfsteam behaalt een
indrukwekkende eindtijd.

De start van de eerste opnames
in de Grote Zaal van een nieuwe
reeks ‘Maestro’ van AVROTROS
en tevens een goed weerzien met
Otto Tausk en het Balletorkest,
voorheen Holland Symfonia.

5 oktober
Het 2e ‘Haarlemse Voorleesfeest’
is een groot succes. Onder leiding
van Erik van Muiswinkel genoten
bijna 100 kinderen (en ook ouders)
van ontroerende, spannende en
mooie verhalen, voorgelezen door
onder meer Elsje de Wijn en Peter
de Jong op diverse plekken in de
Stadsschouwburg.

with Roger McGuinn

4-10
Maestro
5-10	Erik van Muiswinkel en

vrienden: 2e Haarlemse
Voorleesfeest (twee sessies)
5-10	Haarlems Gemengd Koor:
The Armed Man
5-10
Camerata RCO
7-10
Mirusia: My favorite things
7-10
Jos van der Kooy en Anton Pauw
8-10 en 9-10	Trudi Klever, Reinout
Bussemaker, Peter Bolhuis e.a.:
Stoner (première)
8-10
Gitaarlem Talenten Avond
10-10	Nederlands Blazers Ensemble en
Kayhan Kalhor: Bach in Perzië
10-10	Cabarestafette: Tim Fransen,
Jan Beuving , Anke Laterveer en
Nina de la Croix
11-10	Ab Gietelink en Theater
Nomade: Anthony Fokker De
Vliegende Hollander (première)
11-10
Popronde Haarlem: Iris Penning,
The Black Cult, Ode to the Quiet,
Cosmic U en capcap…cap
14-10
Matangi Kwartet: Jazzics
14-10
Jos van der Kooy
15-10	Opera Familia: In Concert
(première)
16-10	Pluk van de Petteflet
(twee voorstellingen)
16-10
Maestro
17-10	Abattoir Fermé:
A Brief History of Hell
17-10
Chi Coltrane
17-10	Marinierskapel der Koninklijke
Marine
18-10	Westlands mannenkoor en
Zang & Vriendschap
19-10	Nederlands Kamerorkest:
Adagio for Strings

8 oktober

11 oktober

Aina wint in de Kleine Zaal de
‘Gitaarlem Talenten Avond’ met
haar liedje ‘Dit Gaat Om Jou’. Een
mooie avond met zeer veel talent
in een uitverkocht huis gepresenteerd door Roel van Velzen. Deze
avond is een coproductie tussen
Gitaarlem, Conservatorium
Haarlem en de Philharmonie.

Meer dan 500 bezoekers (een
record) voor de vier bands die
tijdens de Popronde de Kleine
Zaal en Blauwe Zaal aan doen. De
entourage is prachtig met onder
andere een spectaculaire lichtshow en jonge talenten zoals Iris
Penning en de garagepunkrockers
‘The Black Cult’.
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21-10
Paul de Leeuw: Ik ben rustig!
22-10
Cuarteto Casals
22-10
Ro Theater: Vuurvrouwen
24-10 en 25-10	Waldemar Torenstra, Sieger
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Sloot e.a.: De ontdekking van
de hemel (première)
25-10	Rick de Leeuw: Beter Als
Theatertour (première)
28-10	Danstheater AYA: Snow White
& de 7 breakers
28-10
Maestro
29-10
Jeans 24: Tropical Heat
30-10	Scapino Ballet Rotterdam:
ICONS
31-10 en 1-11	Veldhuis & Kemper:
Of de gladiolen
1-11
Theatrale Rondleiding:
Uit het niets komt iets
1-11 en 2-11
Kunstlijn
1-11
Sandra en Jeroen van Veen
2-11	
Joke Bruijs en Gerard Cox:
Alles went behalve een vent
4-11
ISH en Dadara: Like 4 Real
5-11
Het Pact: Volledig Verknipt
6-11
Toneelgroep Maastricht:
De broers Karamazov
7-11
Glenfiddich Virtual Distellery
Tour (whisky proeverij)
8-11	
A nnet Malherbe, Trudy de Jong
e.a. : Annie M.G. op Soestdijk
8-11
Frans Bauer: Live in Concert X
9-11	
Theatergroep Kwatta en
Het Gelders Orkest: Dissus,
verdwaal mee in de Odyssee
9-11
Sitkovetsky Piano Trio
11-11
Hayo Boerema
11-11	Canto Ostinato Audio Visual:
Koningsdagconcert
12-11	Hadewych Minis: The truth and
nothing buth the truth
18-11	Staatsopera van Tararstan: De

Parelvissers

19-11	Toneelgroep Oostpool: Beschuit

met muisjes

20-11
MOMIX: Dream Catcher
21-11
Jandino Asporaat: Hoe Dan Ook
22-11	Tijl Beckand en Ruben

van der Meer: De Grote
Improvisatieshow
23-11	Liesbeth List en Annemarie
Oster: Tandem
23-11
The Kilkennys
23-11
Maestro: finale
24-11	Freek de Jonge: Als Je Me Nu
Nog Niet Kent
26-11
Muziek Lab (schoolconcert)
26-11	Anneke Blok en Henriette Tol:
Een Goed Nest
28-11	Syb van der Ploeg en Gé
Reinders: Van Pompeblêd tot
Proemevlaai
28-11
COV Haarlem
28-11	Porgy Franssen: Van Gogh
Spreekt
29-11	Malando Kwintet: 75 jaar
Malando (première)
29-11 en 30-11 Dansity Amsterdam: Zucht
30-11	The Gents en Wishful Singing:
Kings and Queens
30-11	SinterklaasTheater: Sinterklaas
en het Pieten Mysterie
2-12
Magma Duo
2-12
Wende: Last Resistance
3-12	Alfred van den Heuvel, Kiki
Classen e.a.: Kinderen geen
bewaar
7-12	Hans Dorrestijn en Zazí:
Eindelijk licht
9-12
NUHR: Back to Basic
10-12	het Nationale Toneel:
Blauwdruk voor een nog
beter leven

25 oktober

1 en 2 november

8 december

Twee premières op een avond:
in de Stadsschouwburg ‘De
ontdekking van de hemel’ en in
de Philharmonie de ‘Beter Als
Theatertour’ van Rick de Leeuw

De Philharmonie doet voor het
eerst mee met de ‘Kunstlijn’. Er
zijn veel enthousiaste reacties op
het werk van Chrystl Rijkeboer
met onder andere haar maskers op
houten palen en Jolanda Prinsen
met ‘Le Violon d’Ingres’, een grote
ronde houten bas, die zichzelf
bestrijkt. Ruim 1000 bezoekers
bezochten de ‘Kunstlijn’ in de
Philharmonie.

Start van de opnames voor ‘So You
Can You Think You Can Dance’ in
de Philharmonie. Vanaf vroeg in
de ochtend is het een komen en
gaan van jonge mensen in gezelschap van nerveuze ouders.

11-12	Alain Clark: Walk With Me
12-12 en 13-12	Youp van ’t Hek: Wat is de

vraag? Oudejaarsconference
(4 voorstellingen)
14-12
Lavinia Meijer
14-12	Kennemer Jeugd Orkest,
Haarlems Koor Lokaal en
Kamerkoor Akkoord:
Requiem van Mozart
14-12	Het Laagland: Robin Hood -

Vandaag kunnen we helden zijn

16-12
Sven Ratzke: Diva Diva’s
17-12	Karin Bloemen: Kerst met een

grote ‘K’

18-12 tm 24-12	3FM Serious Request, o.a.

fototentoonstelling Fjodor Buis

19-12

 ape Town Opera Chorus:
C
African Angels
20-12	
Guido Weijers: De
Oudejaarsconference 2014
20-12	Nederlandse Bachvereniging:
Weihnachtsoratorium
20-12
3JS: Acoustic Chrismas
21-12	Haarlems Gemengd Koor:
Weihnachtsoratorium
21-12
Een avond met Dorus
23-12
Dolf Jansen: Oudejaars 2014
25-12	Charkov Staats Opera en
Ballet Theater: Het Zwanenmeer
26-12
Frommermann: Frommerkerst
28-12	Theater Familie: Pippi Langkous
(twee voorstellingen)

18-12 en 19-12	Erik van Muiswinkel: Schettino!

(dernière)
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18 december
Het ‘Glazen Huis’ gaat open
op de Grote Markt en in de
Philharmonie vindt de finale
van ‘Maestro’ plaats. Twee
live-evenementen tegelijkertijd
op NPO1 en NPO3. De ‘klusjes
mannen’ van ‘3FM Serious
Request 2014’, Sander Lantinga
en Ramon Verhoeijen dirigeren de
‘Wilhelm Tell’-ouverture voor het
goede doel in de Philharmonie en
doen verslag in de televisiestudio
van ‘3FM Serious Request 2014’.

24 december

26 december

Het einde van het ‘Glazen Huis’,
de opbrengst is meer dan twaalf
miljoen euro. De Philharmonie
functioneerde als rustplek voor
koffie en taart. In Grote Foyer is
de tentoonstelling ‘Lijfliedjes’ te
zien met foto’s en verhalen over
sterke vrouwen in de popmuziek,
gemaakt door Fjodor Buis en
Marijke Eelman.

‘Frommermann’ zingt in een
uitverkochte Kleine Zaal onder
andere ‘A perfect Christmas’,
een nieuwe kersthit van Fons
Merkies, geadopteerd door de
Philharmonie.

Joost Kramer en Cora Stukje

Favoriete voorstelling 2014:

Nog ambities?:

‘Welkom in het Bos’ door De Mexicaanse Hond.

het is een uitdaging om als vrijwilligers
coördinator aan de slag te gaan. Het is inmiddels
een grote groep die ik onderling meer wil binden.
Communicatie met het bedrijf is hierin ook
belangrijk. Verder blijf ik werken aan een lagere
handicap in mijn favoriete sport golf.

Vindt het leukste in de
Philharmonie en Stadsschouwburg:

beetje ‘’corny’’, maar dat zijn de collega’s!
Negen vragen aan Cora Stukje

Vrijwilliger Cora Stukje is één van onze pittige
dames die het publiek onder andere naar hun
gereserveerde stoelen verwijst, achter de
informatiebalie staat en wordt ingezet voor
soms noodzakelijke hand- en spandiensten.
En in onvoorspelbare situaties, zoals bij een
weigerende lift, slechtlopende bezoekers via de
trappen begeleidt.
De Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem heeft in 2014 een vrijwilligerspool
in het leven geroepen in samenwerking met
de Vrijwilligerscentrale Haarlem. Het doel
was tweeledig. Enerzijds merkten wij dat
wij regelmatig tekort schoten op het terrein
van dienstverlening en informatieverschaf
fing. Anderzijds hoorden wij ook dat er legio
mensen waren die graag voor onze organi
satie wilden werken, niet in een vast dienst
verband maar puur op vrijwilligersbasis.
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In de Stadsschouwburg & Philharmonie werkten
het afgelopen jaar 54 oproepkrachten en 12
vrijwilligers. In de oproepploeg zijn de twintigers
in de meerderheid, bijna allemaal studenten
of net afgestudeerden en werkzaam in onze
horeca. Opvallend onder onze oproepkrachten
is het aantal studenten dat heeft gekozen voor
een creatieve en kunstzinnige toekomst. Wij
tellen onder andere een singer-songwriter, twee
startende musicalsterren, een drummer die ook
filosoof is en een klassieke gitarist.
De vrijwilligerspool geeft een tegenovergesteld
beeld. De meesten zijn de 50 gepasseerd en vaak
uitgewerkt in het professionele leven. Onder de
vrijwilligers hebben wij veel mensen in huis die
afkomstig zijn uit de (sociale) dienstverlening,
maar liefst vier ex-pursers van de KLM en een
psycholoog (altijd handig na afloop van dramatische voorstellingen).
Cora Stukje is vrijwilliger en sinds kort ook de
coördinator van de vrijwilligers. Joost Kramer is
oproepkracht maar eigenlijk acteur en regisseur.

Negen vragen aan Joost Kramer

Geboortestad:

Acteur en regisseur Joost Kramer (1989) staat
regelmatig achter de bar in de Philharmonie en
de Stadsschouwburg. Veel bezoekers lijken Joost
te kennen maar weten niet waarvan. Hij speelt
namelijk ook in televisiecommercials. In 2011
studeerde Joost af aan het ArtEZ conservatorium, richting muziektheater. Na zijn afstuderen
speelde hij onder meer Peter van Pels in de
scholenvoorstelling ‘Anne en Peter’ en als Joost
in ‘De Bende van de Korenwolf’. In 2014 maakte
hij zijn debuut als regisseur in de opera ‘Orfeo ed
Euridice’ van The Fat Lady. Op dit moment speelt
Joost bij Theater Terra en maakte hij een tournee
met dit gezelschap door Canada.

Genemuiden

Geboortestad:

Haarlem
Heeft gewerkt als:

oproeper bij de afdeling Horeca
en hospitality.
Waarom werken in de
Stadsschouwburg en Philharmonie?:

leuke, ontspannen sfeer met toffe collega’s.
Ik raak bovendien zeer geïnspireerd door beide
gebouwen en de producties.
Nog ambities?:

ik hoop ooit in ‘Klokhuis’ te spelen.
Geslaagde voorstelling, wanneer?:

ik denk met veel plezier terug aan ‘Scrooge’,
verscheidene premières, het koninklijk bezoek,
de grote feesten en niet te vergeten het
‘Stuiterbal’ van Brigitte Kaandorp, dat was
absoluut een hoogtepunt.
Wil altijd nog eens:

het Noorderlicht zien.
Hobby’s:

golfsurfen en reizen.

Heeft gewerkt als:

purser bij KLM
Waarom werken in de
Stadsschouwburg en Philharmonie?:

ik vind de sfeer van theater en het contact maken
en hebben met mensen inspirerend. Mensen
gaan een avondje uit en zijn in een goede bui. Het
is leuk om met de jongelui in de horeca te werken,
met de bedrijfsleiders en natuurlijk ook met
good old Ton van der Hulst. Ik hou ervan bij een
dienstverlenend en gastvrij bedrijf te werken.

Geslaagde voorstelling, wanneer?:

een voorstelling is geslaagd als ik bij kan dragen
aan de tevredenheid van de gasten door vragen
te beantwoorden en eventuele problemen op te
lossen. Als mensen nog blijer weggaan dan toen
ze kwamen.
Wil altijd nog eens:

Een wereldreis maken.
Hobby’s:

golf en reizen.
Favoriete voorstelling 2014:

‘Pearl’ van Scapino en ‘Glass’ van Isabelle
Beernaert
Vindt het leukste in de
Philharmonie en Stadsschouwburg:

gewoon lekker met mensen werken, en genieten
van het mooie aanbod van voorstellingen.
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Begunstigers
Wij zijn de volgende personen en
organisaties zeer erkentelijk voor hun
bijdrage aan de Stadsschouwburg &
Philharmonie Haarlem.
Subsidiënten

Gemeente Haarlem
Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten
VSB fonds
J.C. Ruigrok Stichting
Stg. Zabawas
Prins Bernard Cultuurfonds Noord-Holland
De Nolte Stichting
Gemeente Bloemendaal
Sponsors
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Rabobank Haarlem en Omstreken
Heineken
Bouwfonds Ontwikkeling
Sieraad Diensten
BDG Management – Anja Bak en
Boudewijn de Groot
Koot Vleugels Piano’s
Witteveen Kantoorinstallaties
Thunnissen Onderhoud
Sipkes Edelsmeden
Smithuijsen, Winters en De Vries Advocaten
Pot Jonker Advocaten
TEVA Nederland
Fluor
ABN AMRO
Young Founders & Founders

Ruth van Andel
De heer en mevrouw Ansems Llasaca Takacs
De heer en mevrouw Beerkens-Van Zanten
Beunen - Van den Bosch
De heer en mevrouw Boutellier-Van Veen
Familie Eijsten
Gehring & Heijdenrijk BV lijstenmakers
sinds 1845
Maria Hansen en Lee Verhoeff
De heer ing. J.C.A. la Gro
Elisabeth Haderer
Marian Hogeslag en Eric Mooiweer
Evert de Iongh
Jaap Lampe en Jetske Vulsma
Familie Kastrop
Mr. J.J.H. Pop
De heer en mevrouw Reinders Folmer
Familie Reus-Deelder
Robert, Willemijn en Sacha Rinnooy Kan
P. en A. Römer - Hock
Familie J.G.A. Schenk
Mr. B.B. Schneiders
Johan en Saskia Schouten
Dhr. P. van Slooten en Mw. Y. van Popta

Mr. O.M.J. Smets
Anja Smit
Mr. P.N. van Sprang M.C.LL
Mw. M. Stijn-Kuipers
De heer en mevrouw A.E. Teeuw - de Geus
Dhr. & Mw. Tielenius Kruythoff-van Lidth
de Jeude
De heer en mevrouw Van Till
Familie J. van der Toorn
Jeannette en Chris van Velzen
De heer en mevrouw Voûte Droste
Founding Duo’s

Annette de Vries en Jan Coen Binnerts
De heer en mevrouw Bloemers-van
Kollenburg
De heer en mevrouw J.M. van Bommel
De heer en mevrouw Van den Bos-van
der War
De heer en mevrouw Bouwman-Bulder
Nico & Teddy Brink
Voor Rutger en Liselotte Buma
De heer prof. dr. A.J. Cozijnsen &
mevrouw K. Smit
Harry van Dooren en Linda Hovius
Jean Pierre en Ilona Dubois-van Walsem
Eijsberg-Kloosterman
Familie Emondts
De heer en mevrouw Franx-Schaap
Jaap en Maya Funnekotter-Noordam
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 Lindenbergh-Sluis
Dominique van der Lingen en
René Verbruggen
Familie Mettrop-Wesselingh
M. en M. Niehe
Pieter Ronner en Anja van den Tempel
De heer en mevrouw W. de Rooij-Geerlings
Ed Monasch en Hanneke Rudelsheim
De heer en mevrouw E.D. Osinga
De heer en mevrouw Reijnders - Van Till
Dhr. H. Hartong en Mw. J. SluijterUyterhoeven
De heer en mevrouw Van der Veer
Floris en Maléne Waller
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
Familie van Gellekom
Familie Helmig
Familie J.B.J.M. Hunfeld
De heer en mevrouw Lenterman-Van
Diemen
De heer F.W.P. en mevrouw A.A. de Nerée tot
Babberich
Familie Roelvink
Familie K.J. Storm
Hans en Iesje Vermeulen
Jan de Vreede en Evelien Pfeiffer
De heer en mevrouw Van Walsem-Roelvink
De Familie Zoetmulder Sanders
Thomas Wilson Genootschap

Blank Prevoo van Bolhuis notarissen
De Blaauw Installatietechniek / Regiobouw
Haarlemmermeer
Dévies cookcompany
El Pincho Tapasbar
Exito Hoofddorp BV
Fiën Adviesgroep
Gottmer Uitgeversgroep
HOEZO! Projectmanagement &
Congresorganisatie
Hoorne Vastgoed
Imbema Groep
Inspiriment Events
Institut de Beauté ‘Salon Claire’
Laus c.s. advocaten
Mandemaker Maatpakken
Merck Sharp & Dohme BV
Pot Jonker Advocaten
Orthodontisten Heemstede
R.A. van Teeseling Orthodontie BV
Restaurant de Wandelaar
Schoonmaakbedrijf De Spiegel Haarlem BV
Staalbankiers
Tres Jolie Aveda dames- en herenkapsalon
Van Brugge en Partners BV
Van Dongen-Koschuch A&P
VanOoijen Accountants en
Belastingsadviseurs
Veldwijk Aannemers
Vinites
De Remise
Witteveen Kantoorinstallatie
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Bijlage 1
Medewerkers per 31 december 2014
Directie

Jaap Lampe, Maria Hansen
Directiesectetariaat

Saskia Schouten, Esther Lim
Programmering, productie en educatie

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
Iris Koffijberg, Elly Geenevasen
Sales en evenementen

Automatisering en ICT beheer (BACH)

Anne-Marije Hoogenboom, Joyce Otten,
Ilona Gerritsen, Anne Slot

Paul van Looij, Volmer Verbeek,
Christian Langendonk, Vincent van Rooden

Financiën en personeel

Scholieren

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

Verena Zoon, Maarten Beentjes, Rodin
Zoon, Kayra Kartal, Kate Verhoeff

Techniek en planning

Agnes Komin, Annemieke Swaans,
Cora Stukje, Esther Philippo, Erna
Grapperhaus, Gerda Stevens, Ineke Helmig,
Marian Kuyper, Marianne Metz, Marion
Reulen, Martje Veldhuis, Patricia Tettero

Marco Hartendorf, Tim Maks van den Broek,
Rob Kroon, Remy Kruitbosch, Anneke ten
Hagen, Mike Veldkamp, Dana Vermeulen,
Ad de Leeuw, Jan Blok, Helma Hogervorst,
Rutger de Lange, Geert Wijtkamp, Remon
de Groot, Niels van Schie, Frederick Kramer
Kassa en receptie

Robert Stoker, Yvonne Woltjer, Linda
Sommer, Jet Snoeks, Ellen de Wit,
Annette van Son, Jolien Oudenampsen
Educatie

Marion van Hapert
Horeca en hospitality

Ellen Brussee, Mike Warners,
Yvonne Portos, Ineke van den Bronk,
Froukje Heutink, Stijn Bosman,
Maaike van den Bronk, Ton van der Hulst,
Margot Akerboom, Suzan Akopian,
Gustan Asselbergs, Flora Beentjes,
Gina van Berkel, Dik Blokker, Veerle
Bodeving, Eva Boer, Lot Bosma,
Dorien Bosman, Rianne Bot,
Pien Breeuwsma, Anne Bruins,

Organogram

Raad van Toezicht

Bestuur/Directie
Algemeen directeur
Zakelijk directeur

Fondsenwerving
Coördinator
Assistent

Programmering
Educator/allround
medew.programmering
Externe adviseurs

Vrijwilligers in 2014

Raad van Toezicht

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

Directiesecretariaat
Ass. Programmering en
management
Managementassistent

Gebouwbeheer
Coördinator
gebouwbeheer
Gebouwbeheerder

Gebouwbeheer en huishoudelijke dienst

Arjan Angevaare, Ko van Zeeland, Nadir
Keyfli, Senel Keyfli, Moustafa AlamiMerrouni

Fondsenwerving en relatiebeheer
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Eleonora Doing, Daphne Dopheide,
Patricia Fronczek, Dayna van Gemert,
Linda Gottmer, Milco de Graaf,
Wim van der Haas, Julia Henneman,
Jeroen Heiliegers, Martijn Höcker,
Nicky van der Horst, Pijke Ileri,
Nick Kimman, Claudia Kraakman,
Joost Kramer, Sabine Krol, Kas Lambers,
Caroline Leardini, Jill March, Arjen Nicolai,
Jolien Oudenampsen, Myrthe Peek,
Anne Poortman, Susanne Potiek,
Jesper van Rooijen, Youri Roozen,
Han Smal, Saar de Soete, Gijs Thissen,
Koen van Tok, Cees Ullers, Roy Vader,
Marlinde Vos, Rosa Wernke

Financiën en
Organisatie
Manager

Financiële
Administratie
Administrateur
Medewerkers financiële
administratie

Personeel &
Organisatie
Personeelsfunctionaris

Arbo
Preventiemedewerker

Vacature
Vrijwilligers-coördinator

ICT
Coördinator
Medewerkers

Marketing, Communicatie en Kassa
Manager

Marketing &
Communicatie
Senior medew.
marketing &
communicatie
Eerst ass. medew
marketing &
communicatie

CRM
CRM-coördinator

Kassa en
receptie
Hoofd kassa en
receptie

Medewerkers kassa
en receptie
Oproepmedewerkers

Sales en Evenementen
Hoofd sales en
evenementen

Medewerkers sales en
evenementen

Horeca en Hospitality
Hoofd horeca en hospitality

Bedrijfsleiders
Productiemedewerker
horeca
Eerste ass. Horeca
Huismeesters
Portier
Oproeppersoneel

Techniek en Planning
Hoofd techniek en planning
(Hoofd BHV)

Techniek
Toneelmeesters
Theatertechnicus gespecialiseerd
Theatertechnicus algemeen

Oproeppersoneel

Planning
Ass. Planner/
werkvoorbereider

49

Bijlage 2

Bijlage 3

Kompas

Partners, samenwerkingen
en initiatieven

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 kernwaarden 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.

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
podiumkunstaanbod en we bewijzen dat
door 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.

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,
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kloppend hart
van de stad

kompas 2014 - 2017

klantvoordeel

klantinzicht
hoe voel ik me
bij dit merk?
wat wil de klant?

beleving, emotie,
gezamenlijke ervaring,
gezelligheid,
entertainment

blij, vrolijk
verrijkt,
geïnspireerd
trots

goede prijs,
goede waarde

gekend

zorgeloos
genieten

voel me
thuis,
welkom

gemak

ik hou van stijl
belofte

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

gepassioneerde
gastvrijheid
‘we try harder’

samen

bereikbaarheid,
bedschikbaarheid
(ook online)
betrokkenheid

wat vertelt het
merk over mij?

bewijs
unieke bonbonnière

zintuigelijke
prikkeling

ik ben een
genieter

kennis, kunde en
goed geoutilleerd

merkessentie

wat krijgt de klant?

een van de beste
kamermuziekzalen van Europa

aanbod op maat

ik ben
cultureel
actief

Stadsschouwburg &
ik word
Philharmonie
serieus
kloppend hart
veel cd-opnames
genomen
een veelzijdig
van de stad
podiumkunstaanbod
testimonials
ik ben
van klanten
sociaal actief
alles kan!
testimonials
ik vind cultuur
van artiesten
in Haarlem
essentieel

gastvrijheid
entertainment
‘food for thought’
inspiratie en ideeën
gezamenlijke
ervaring

veiligheid
merkwaarden
wat vinden onze klanten
belangrijke waarden
verbonden / samen
ontdekken / nieuwsgierig
ontspannen / zorgeloos

merkpersoonlijkheid
SPH
open, flexibel,
inspirerend, verbindend,
stijlvol, enthousiast

De Stadsschouwburg & Philharmonie
Haarlem is het kloppend hart van Haarlem.
De circa 300 voorstellingen maar ook de
verhuur plus zakelijke activiteiten komen
onder andere tot stand dankzij de samenwerking met veel Haarlemse instellingen
en bedrijven. Deze samenwerking heeft
niet altijd een sponsor of subsidieachtergrond maar is gebaseerd op het gezamenlijk
verstevigen van elkaars activiteiten en
algehele promotie voor de stad Haarlem.
Daarom werken de medewerkers van de
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem
regelmatig mee aan allerhande initiatieven
in de stad en daar buiten, bijvoorbeeld op
het gebied van kaartverkoop, advisering,
promotie en productie. Zo houden wij ons
hart kloppend. De lijst van partners, samenwerkingen en initiatieven over het jaar 2014
is eindeloos. Wij hebben getracht deze lijst (op
willekeurige volgorde) zo volledig mogelijk te
maken maar het kan zijn dat sommige partners ons zijn ontglipt. Staat u er niet bij, mail
dan naar marketing@theater-haarlem.nl,
dan komt u zeker in ons volgend jaarverslag
te staan.

The Fat Lady
Duo Leeghwater
Kleintje Cabaret in de Toneelschuur
Internationaal Orgelfestival Haarlem
Schalkwijk aan Zee
Gitaarlem
Vinyl-tentoonstelling Historisch Museum
Haarlem
Culture at the beach
De Vishal
Boekhandel de Vries
Kiekeboek
Haarlems Dagblad
Café Smout Radio Haarlem 105
Sounds
Bibliotheek Zuid- Kennemerland
De Pletterij
Popronde Haarlem
Serious Request
Voedselbank Haarlem
Viola Viola Festival
Patronaat
Haarlem Marketing
Frans Hals Museum / De Hallen
Hart Haarlem
Toneelschuur
De Voorleesexpress
Vier het Leven
Ouderenbond (Anbo)
Heemsteedse Kunstkring
Stadsschouwburg Velsen
VVV Haarlem
NV Haarlem
De Olifant
Haarlems Weekblad
Nederlands Philharmonisch Orkest /
Nederlands Kamerorkest
Kinderhulp
Hrlm
XL
Uitkrant Haarlem
InHolland / Music Academy
Scènes
TEDxHaarlem
Kunstlijn Haarlem
Satellietstad Scapino Ballet Rotterdam
De Acteursschool Amsterdam
Kinderuniversiteit
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Colofon
Stadsschouwburg
& Philharmonie Haarlem
www.theater-haarlem.nl
info@theater-haarlem.nl
Bezoekadressen
Philharmonie

Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem
Stadsschouwburg

Wilsonsplein 23, 2011 VG Haarlem
Postadres

Postbus 491, 2000 AL Haarlem
Teksten Jaap Lampe, Maria Hansen,
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Liesbeth den Boer, Frank van der Schaar,
Marion van Hapert, Yvonne van Popta,
Anne-Marije Hogenboom
Fotografie en beeld Alex van Warmerdam,
Ben van Duin, Mark Drillich, InBloei
Fotografie, Bibi Veth, Julia de Boer,
Daria Scagliola, Gert Jan van Rooy en
Jaap Pop (dank voor zijn fotografie in het
jaarverslag 12/13)
Tekstredactie Franca Klaus
(Communicatiebureau De Kippen)
Redactie en coördinatie

Frank van der Schaar
Vormgeving Thonik , Bart de Geus
Drukkerij Scholma Print & Media
Oplage 500
Uitgave juni 2015
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)

2014

