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Als er één woord is dat het jaar 2015 voor 
ons het best karakteriseert, is dat het woord 
‘herstel’. Zowel in de kaartverkoop als bij de 
zakelijke evenementen zien wij in 2015 weer 
een opgaande lijn. Wij zitten nog niet op het 
niveau van voor de economische crisis, maar 
wij zijn weer op de goede weg, en daar zijn 
wij blij mee. 

Volgens plan hebben wij in 2015 weer 
ingeleverd op onze subsidie van de gemeente 
Haarlem. Deze bezuinigingen lopen nog 
door tot en met 2018. Het is ook dit jaar met 
moeite gelukt de gemeentelijke bezuini-
gingen in te passen en het boekjaar sluit 
met een minimaal overschot. Tegen die 
achtergrond is het opbouwen van een solide 
weerstandsvermogen wederom niet aan de 
orde, terwijl dit voor de Stadschouwburg & 
Philharmonie absoluut noodzakelijk is om 
een bruisend en stabiel kloppend hart van 
de stad te zijn.

2015 was ook het jaar van onze derde 
familie kerstvoorstelling rond het verhaal 
van Scrooge. Inmiddels kun je met recht 

spreken van een echte Haarlemse traditie. 
Verderop in dit jaarverslag kunt u lezen hoe 
onder de bezielende leiding van Brigitte 
Kaandorp een heel nieuwe weg is ingeslagen. 
Memorabel is verder dat we in 2015 met 
alle grote Haarlemse kunstinstellingen 
gezamenlijk het Green Key certificaat voor 
duurzame instellingen hebben behaald. Een 
unieke prestatie in Nederland. Een ander 
hoogtepunt in 2015 was de ingebruikneming 
van een gloednieuw CRM systeem, waar-
door wij nog beter communiceren met onze 
bezoekers en onze service kunnen optimali-
seren. Wij vierden ook de tiende verjaardag 
van de Philharmonie met de prachtige gift 
van een nieuwe Steinway vleugel. 

Wij kijken met gepaste trots terug op het 
jaar 2015 en doen er hier graag verslag van.

Namens Raad van Toezicht en medewer-
kers van Stichting Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem,

Jaap Lampe, algemeen directeur
Maria Hansen, zakelijk directeur

Voorwoord

Herstel
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In hun meer dan achtjarige samen
werking zijn Jaap Lampe en Maria 
Hansen een goed ingespeeld team.  
Jaap doet vooral de buitenkant en 
Maria is verantwoordelijk voor de 
binnenkant. “Alles wat Jaap niet doet’’, 
antwoordt Maria met een knipoog op 
de vraag op welke wijze de directie 
van Stadsschouwburg & Philharmonie 
de taken heeft verdeeld. Vervolgens 
serieuzer, ‘’Jaap is het boegbeeld van 
de organisatie en is met name verant
woordelijk voor de programmering, 
sponsoring, marketing en alle speciale 
projecten, terwijl bijvoorbeeld zaken als 
techniek, gebouwbeheer, financiën en 
verhuur mijn terrein zijn.’’ 

Beiden concluderen dat de kernopdracht 
‘inspireren en verbinden’ in 2015 steeds 
meer vaste voet aan de grond heeft 
gekregen. Deze opdracht, onderdeel van het 
kompas van de organisatie (zie pag. 42), is 
in 2013 geformuleerd met de inbreng van 
de medewerkers, Raad van Toezicht en de 
stakeholders van de Stadschouwburg en 
Philharmonie. Naast een aantal spraak-
makende voorstellingen in 2015 was de 
kernopdracht ook zichtbaar bij een aantal 
andere facetten binnen de organisatie. In 
2015 was het meubilair in de foyers van de 
Philharmonie aan vervanging toe. Samen 
met architect Frits van Dongen besloot de 

directie niet tot een doorsnee oplossing 
maar koos voor een inrichting die verband 
hield met het esthetische verhaal van het 
gebouw. Frits van Dongen lanceerde het 
idee om de foyers te herinrichten met 
meubels van ontwerpers uit de Dutch 
Designschool. Hij voelde een sterke band 
tussen zijn eigen, prijswinnende ontwerp 
voor de Philharmonie en Dutch Design. De 
Philharmonie veranderde daarmee ook in 
een toonzaal. Jonge en ervaren ontwerpers 
krijgen voortaan de kans om hun ontwerpen 
in de Philharmonie te tonen, en het publiek 
kan deze meubels zelfs kopen. Alle partijen 
zijn meer dan tevreden met de metamorfose. 
Bezoekers en gebruikers worden ontvangen 
in inspirerende foyers met prachtige en 
opmerkelijke meubels en de verbinding 
met de ontwerpers geeft de beleving in de 
gebouwen een nieuwe dimensie. 

Stadsschouwburg &  
Philharmonie groener
Het behalen van het Green Key certificaat 
was een andere geslaagde operatie waarop 
de boodschap inspiratie en verbinden 
toepasbaar was. In maart 2015 nam 
Stadsschouwburg & Philharmonie het 
voortouw in Haarlem om binnen zeer korte 
tijd dit certificaat van duurzame bedrijfsvoe-
ring te behalen. Bijzonder was ook de wijze 
waarop. Jaap en Maria waren het er snel 
over eens dat het behalen van het certificaat 
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meer effect genereerde in de stad wanneer de 
Haarlemse culturele instellingen gezamen-
lijk de Green Key zouden binnenhalen. Het 
Frans Hals Museum|De Hallen, Teylers 
Museum, Bibliotheek Zuid-Kennemerland, 
Noord-Hollands Archief, Hart, Toneelschuur 
en Patronaat sloten enthousiast aan. Alle 
instellingen hebben in 2015 besparende en 
duurzame aanpassingen verricht op onder 
andere het gebruik van water en energie. De 
tappunten in de douches in de kleedkamers 
zijn bijvoorbeeld uitgerust met sensoren en 
er is energie-efficiënte verlichting toegepast 
in de gebouwen. Ook op het gebied van afval-
scheiding, fair trade, elektra, het gebruik 
van afbreekbare schoonmaakmiddelen en 
isolatie hebben de instellingen grote vorde-
ringen gemaakt. Na in een record tempo 
een grote hoeveelheid duurzame maatre-
gelen te hebben doorgevoerd, ontvingen 
de instellingen eind januari 2016 de Green 
Key. De Stadsschouwburg en Philharmonie 
behaalden zelfs het gouden certificaat.
Naast positieve effecten voor het milieu 

en leefklimaat, heeft het behalen van het 
Green Key certificaat ook haar impact op 
de bewustwording van het personeel en 
de bezoekers van de Stadsschouwburg 
& Philharmonie. Alle medewerkers (van 
hoog tot laag) in de organisaties hebben 
in projectgroepen onder begeleiding van 
het bedrijf Green Leisure meegewerkt 
om gebouwen en bedrijfsvoering duur-
zamer te maken. Het Green Key team van 
Stadsschouwburg & Philharmonie functio-
neert na het behalen van het gouden certi-
ficaat nog steeds. De keuring moet immers 
ieder jaar opnieuw doorstaan worden.

Bezoeker centraal zetten wordt een feit
In 2015 is gestart met het uitrollen van een 
CRM-systeem. CRM staat voor Customer 
Relationship Management, oftewel klant-
relatiemanagement. De Stadsschouwburg & 
Philharmonie probeert hiermee de transitie 
te maken van ‘Voorstelling zoekt doelgroep’ 
naar ‘Doelgroep zoekt voorstelling’ door de 
klant centraal te zetten. 

Via geautomatiseerde communicatie kan de 
organisatie beter inspelen op de behoeften 
van de klant. Bijvoorbeeld door een dag na 
de voorstelling een servicemail te sturen 
waarin de klant zijn/haar mening kan geven. 
Met behulp van de reacties hierop verbe-
tert de Stadsschouwburg & Philharmonie 
de service en dienstverlening waarmee zij 
hoopt dat het publiek door een hogere klant-
tevredenheid de zalen vaker gaat bezoeken.  
Jaap: “Het levert veel werk op, de vragen 
en reacties van klanten worden afgehan-
deld door de afdelingen voor wie de vragen 
bestemd zijn. Dat is uitermate leerzaam.  
Het is goed om te merken dat we over het 
algemeen een 8 scoren op het gebied van 
service en programmering”.

Een onverwachte gift
Een onverwachte gebeurtenis in 2015 
was een schenking door een gulle gever 
die graag anoniem wilde blijven. ‘’Ik werd 
aangesproken op de golfbaan door iemand 
die ‘iets’ met mij wilde bespreken’’, aldus 
Jaap. Na een goed gesprek bleek dat een 
particulier fonds een bedrag wilde geven 
ten behoeve van de kunsten in Haarlem en 
in het bijzonder de Philharmonie. Op het 
verlanglijstje van de Philharmonie stond de 
aanschaf van een Steinway concertvleugel 
en de aanleg van een bekabelingssysteem in 
de Kleine Zaal ten behoeve van live radio- en 
televisie-uitzendingen. Bovendien bepleitte 
Jaap ook, in samenspraak met het fonds, 
een bedrag voor het productiehuis van de 
Toneelschuur en toekomstige poprepe-
titieruimten voor Patronaat en Hart. Deze 
gift was geen puur toeval. De directie en 
medewerkers van de Stadsschouwburg & 
Philharmonie hebben de afgelopen 8 jaar 
veel tijd geïnvesteerd in de zichtbaarheid 
van beide gebouwen in de stad en regio. ‘’Het 
fonds kwam dus niet zomaar naar ons toe, 
maar je word er wel blij van,’’ volgens Jaap.

Artistieke successen
Natuurlijk waren er ook artistieke successen 
in 2015. Jaap memoreert bijvoorbeeld 
het concert van Art Garfunkel in de 

Philharmonie op 12 maart, het enige  
concert in Nederland. Garfunkel die ooit  
met Paul Simon een succesvol duo vormde 
(en zelfs in de vroege jaren ’60 voor ca. 
12 man een optreden gaf in de Waag 
in Haarlem) speelde voor een volledig 
uitverkochte Grote Zaal een gedenkwaardig 
concert. Hij speelde de bekende hits maar 
vertelde ook humoristische verhalen over 
zijn rijke carrière en de vele aspecten van het 
‘bejaard’ muzikant zijn.  

Opvallend in 2015 waren ook drie pre -
 mières in de Stadsschouwburg: Willem Ruis,  
De Show Van Zijn Leven, Het meisje met het 
rode haar en Bomans. Willem Ruis, Hanny 
Schaft en Godfried Bomans waren promi-
nente Haarlemmers. In de communicatie 
rondom deze producties kwam Haarlem 
veelvuldig naar voren en voor de bezoekers 
waren deze voorstellingen een feest der 
herkenning. 

Bijzonder trots was Jaap op de derde editie 
van het interviewprogramma van Frénk 
van der Linden 023 minuten passie van... 
Van der Linden interviewde ook in 2015, 
tijdens de opening van het Haarlemse 
culturele seizoen, bekende Nederlanders 
over hun geheime passie. Deze formule 
en eigen productie van Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem is nog lang 
niet uitgedroogd. Een compilatie van het 
programma uit 2013 was te zien op de lande-
lijke televisie.

Hoogtepunt in 2015 volgens Jaap en Maria 
was natuurlijk de derde editie van kerst-
productie Scrooge, ditmaal een moderne 
versie geschreven en gespeeld door Brigitte 
Kaandorp (zie ook pagina 16). Loes en 
Marlie overtrof alle verwachtingen en 
haalde een zaalbezetting van 99%. Wie er in 
de volgende editie gaan spelen willen Jaap 
en Maria nog niet kwijt. ‘’Wij zijn volop in 
gesprek’’, glundert Jaap.
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‘’Cultuur houdt de geest scherp, kunste
naars dragen bij tot maatschappelijke 
vernieuwing!’’, de programmeur klas
sieke muziek Liesbeth den Boer is vrij 
resoluut. Sinds 2006 is zij verantwoor
delijk voor de samenstelling van de 
klassieke concerten in de Philharmonie. 
En sinds haar eerste seizoen groeit het 
klassieke muziekpubliek in de Grote en 
Kleine Zaal van de Philharmonie. 

“Een kwestie van volhouden”, volgens 
Liesbeth. Sinds jaar en dag biedt de 
Philharmonie een aantal hoogwaardige 
series zoals de Strijkerserie, Prachtstemmen 
en Meesters aan Klavier. Maar ook de 
populaire Tapasserie op de zondagmiddag 
draagt bij tot het succes van de afge-
lopen jaren. Klassieke muziek is enorm in 
beweging en vernieuwt zich constant. De 
musici eren daarbij de klassieken en maken 
gebruik van voortgaande ontwikkelingen. 
Daaruit ontstaan, aldus Liesbeth, iedere keer 
weer frisse interpretaties, verrassingen in 
uitvoeringspraktijk en nieuwe composities. 
‘’Precies zoals in alle andere kunstvormen.”

Binnen het te spelen repertoire is er sprake 
van nieuwe stukken, ook maken musici 
uitstapjes naar andere genres, zoals jazz en 
pop. Vooral jonge musici zijn niet bang om 
in een concertprogramma met Beethoven en 
Mozart nieuw repertoire te spelen. Liesbeth 
verwacht veel van deze jonge generatie musici. 
“Lucas Jussen, Remy van Kesteren, Vilde 
Frang, Lavinia Meijer en heel veel anderen 
zijn enorm actief, je ziet hen in uiteenlopende 
televisieprogramma’s en zij manifesteren 
zich ook op popfestivals zoals Lowlands. Het 
kan niet anders dan dat zij bijdragen aan een 
vernieuwing van de klassieke muziek maar 
ook van de publiekssamenstelling”.

Regelmatig sluiten collega’s uit andere 
bloedgroepen (zoals jazz wereldmuziek) aan 
in de Philharmonie. Neem bijvoorbeeld het 
concert van violiste Rosanne Philippens 
die in november de Kleine Zaal op haar kop 
zette met de zigeunermuziek van Ernö Kállai 
Kiss jr en Norbert Duka. Maar het nieuwe 
repertoire in de klassieke muziek kan je 
volgens Liesbeth niet los zien van de traditie. 
“Per slot van rekening waren Beethoven en 
Bach ook vernieuwers.’’

Een terugkerend fenomeen in de klassieke 
programmering is het festival De 48 uur 
van… waarin 48 uur lang een componist 
centraal staat. Een mooi voorbeeld van een 
laagdrempelig festival volgens Liesbeth. In 
maart 2015 stond het festival in het teken 
van Franz Schubert. Naast de reguliere 
concerten van onder andere Frommermann 
en het Nederlands Blazers Ensemble stonden 
de concertvleugel van de Philharmonie en 
het Cavaillé Col-orgel open voor amateurs 
uit de Haarlemse regio en creëerden de 
muziekleerlingen van Hart een eigen gratis 
toegankelijk Schubertprogramma.

Nieuwe vleugel is een hoogtepunt
Eén van de hoogtepunten voor Liesbeth 
in 2015 was de aanschaf van de nieuwe 
Steinway concertvleugel. Dankzij een gift van 
een schenker die anoniem wilde blijven kon 
de vleugel bij het moederbedrijf in Hamburg 
worden aangekocht. Een team onder leiding 
van Liesbeth, met onder andere pianist Paolo 
Giacometti, heeft in Hamburg de diverse 
vleugels getest, daarbij rekening houdend 
met de akoestiek van de Kleine en de Grote 
Zaal. Toen de vleugel in Haarlem arriveerde 
heeft pianist Jaap Stork de vleugel gedurende 
de zomer ingespeeld. De oude vleugel was 
aan vervanging toe, gemiddeld gaan dit soort 
instrumenten bij intensieve bespeling 5 tot 
10 jaar mee voor pianisten op topniveau.

Liesbeth ziet de toekomst voor de klas-
sieke muziek positief in en kijkt uit naar het 
seizoen 2016-2017 waarin o.a. de vernieu-
wingen in de kunsten van rond 1900 aan 
bod komen. Een uitermate boeiende periode 
waarin vele beeldend kunstenaars, compo-
nisten, choreografen, cineasten en schrijvers 
afreisden naar Parijs om met elkaar van 
gedachten te wisselen. Tijdens de concerten 
klinkt muziek rondom 1900 en in de nieuwe 
serie Phil Academy geven Saskia Tornqvist 
en Ton van Kempen twee colleges over deze 
bijzondere periode. Phil Academy geeft de 
bezoekers de mogelijkheid deze verdieping 
te zoeken maar ook de klassieke muziek in 
de context te zetten van maatschappelijke 
en culturele ontwikkelingen.
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Bijna 30 jaar werkt Marion van Hapert 
voor Stadsschouwburg & Philharmonie 
Haarlem. En een aanzienlijk deel van  
dit werkzame bestaan is Marion verant
woordelijk voor de jeugdprogrammering 
en educatie. Onder andere deze jaren
lange staat van dienst maakt dat Marion 
intern en extern een zeer gewaardeerd 
expert is op haar vakgebied. Zo denkt 
zij vanuit haar jarenlange expertise mee 
over de koers en het beleid van jeugd
theatergezelschappen en de landelijke 
jeugdtheaterfestivals. 

Marion is bovenal een realist. Tijdens Loes 
en Marlie in het afgelopen jaar zorgde zij 
er onder andere zoveel mogelijk voor dat 
de diverse afdelingen in Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem goed op elkaar 
werden afgestemd en dat met name het 
contact met de kindercast goed verliep. 
Marion sprong in wanneer er ergens ‘’iets’’ 
dreigde mis te lopen. Dit realisme is ook 
duidelijk te merken in haar werkwijze ten 
opzichte van educatie en programmering. 
Marion gelooft in talentontwikkeling bij 
kinderen maar weet dat talent niet los staat 
van het pure ambacht. En dat geldt ook 
voor het publiek. ‘’Mijn taak is ervoor te 
zorgen dat kinderen op een gegeven moment 
theater gaan ‘verstaan’ en dat kinderen leren 
kijken; als theater schep je de voorwaarden 
voor dit proces’’.

Marion studeerde sociologie en belandde via 
een opleiding HBO Sociaal Cultureel Werk in 
Nijmegen in de wereld van het jeugdtheater. 
Haar beide studies neemt zij nog dagelijks 
mee naar Stadsschouwburg & Philharmonie. 
Het traject rondom de kindercast in Loes 
en Marlie (Scrooge) vindt zij typerend voor 
een geslaagde aanpak. In eerdere edities van 
Scrooge kon de Stadsschouwburg putten uit 
kinderen die al enige ervaring hadden met 
acteren en zingen. Voor veel kinderen die 
meededen aan Loes en Marlie was het de 
eerste keer dat zij op de planken stonden. 
Het productieteam en Marion realiseerden 
zich dat zij de kinderen (van ca. 6 tot en met 
ca. 14 jaar), ondanks hun talent, niet 1-2-3 
konden confronteren met het artistieke 

proces. Het gevolg was een lange voorberei-
ding. Een kinderregisseuse werd aange-
trokken en er kwam een na-traject voor 
de kinderen die eventueel hun weg wilden 
vervolgen in de wereld van theater.

Loes en Marlie was een eigen productie 
maar vrijwel alle andere jeugdproducties 
zijn afkomstig van derden. De keuze van 
producties rust mede op de schouders van 
Marion. En zij stelt samen met organisaties 
zoals Hart de educatieprogramma’s samen 
en de projecten voor scholen.

Marion gelooft in een heldere balans tussen 
de zogenaamde commerciële producties 
(Brandweerman Sam en Woezel en Pip) en 
de voorstellingen en concerten van de gesub-
sidieerde gezelschappen en ensembles zoals 
o.a. het RO Theater, Oorkaan, Introdans, 
Calefax, Het Laagland en MaasTD. ‘’Een voor 
het oog simpele commerciële productie als 
Brandweerman Sam is een brug naar een 
wat ‘moeilijker’ voorstelling zoals Polleke 
van NTjong voor iets oudere kinderen of de 
muziekvoorstelling Enkele Reis Mars van 
Calefax, het één kan niet zonder het ander’’.

Nieuwe vormen van theaterbeleving
Toekomst is er volgens Marion voor 
nieuwe vormen van theaterbeleving. Het 2 
Turven Hoog Festival Op Locatie (i.s.m. de 
Toneelschuur) op 6 april 2015 was er voor de 
allerkleinsten in een niet-traditionele thea-
tersetting. In de zalen van de Philharmonie 
waren kleinschalige producties te zien en de 
stoelen hadden plaatsgemaakt voor kussens 
op de grond. In de Grote Foyer konden de 
kinderen spelen in een kunstspeeltuin en 
bezoekers genoten van een gezamenlijk 
ontbijt in de Toneelschuur. Ook het door 
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 
geproduceerde Voorleesfeest (18 oktober) 
kende een informele setting. Acteurs 
onder leiding van initiatiefnemer Erik van 
Muiswinkel bezetten 9 unieke plekken in de 
Stadsschouwburg (in het voor- en achter-
gebouw) en lazen voor uit hun favoriete 
boeken. De derde editie was zo’n succes dat 
er in de middag een extra sessie plaatsvond.
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AnneMarije Hogenboom is sinds 2012 
hoofd van de afdeling Sales en evene
menten van de Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem. Terugkijkend op 
2015 is zij er blij mee dat de verhuur
cijfers de afgelopen twee jaar zijn 
gestegen. De verhuur aan  internationale 
partijen verdubbelde zelfs. “Ik denk 
dat wij kunnen concluderen dat wij 
de belofte aan de zakelijke markt 
‘Stadsschouwburg & Philharmonie 
Haarlem, dé congreslocatie voor inspi
ratie en succes’ steeds meer kunnen 
waarmaken”, vertelt AnneMarije.

Geslaagde evenementen
De salesafdeling van de Stadsschouwburg & 
Philharmonie weet bijzondere evenementen 
te binden aan haar locaties. Ter illustratie: 
Het Geschiedenis Festival op 18 oktober 
2015 was met meer dan 1.200 bezoekers een 
uitermate geslaagd evenement. De organi-
serende partij, het Historisch Nieuwsblad, 
gaat ook in 2016 het jaarlijkse festival in 
de Philharmonie organiseren. Een andere 
opvallende salesactiviteit was het jaarfeest 
van L’Oréal Nederland. In een prachtig 
aangeklede Grote Zaal was er voor 350 
genodigden een galadiner met optredens. 
‘’De Grote Zaal was een schitterend plaatje!’’, 
aldus Anne-Marije.

Naar een hoger niveau
Het afgelopen jaar is het team van Sales & 
evenementen versterkt en werken er profes-
sionele gesprekspartners voor congresor-
ganisatoren. Het team geeft advies en is 
op de hoogte van alle mogelijkheden die in 
het theater mogelijk zijn op het gebied van 
evenementen. Ook werkt Anne-Marije aan 
groeimogelijkheden. Zo zette zij samen met 
vier andere toonaangevende locatieaanbie-
ders en onder voorzitterschap van Haarlem 
Marketing een Haarlemse MICE groep op. 
MICE staat voor: Meetings, Incentives, 
Congressen en Exhibitions (beurzen). “Door 
de gezamenlijke inzet van onze commerciële 
expertise maken we Haarlem sterker en 
interessanter als congresstad. Daar profiteert 
Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 
ook van”, vertelt Anne-Marije. In 2015 stond 
zij ook aan de wieg van een ander initiatief; 
de lancering van Theater Locaties Nederland. 
Anne-Marije zit in de Raad van Advies, van 
deze organisatie, die theaters faciliteert 
om zich op professionele wijze als culturele 
locaties te profileren voor zakelijke bijeen-
komsten, seminars en congressen.

“In 2016 gaan we oogsten”, vertelt Anne-
Marije, “de afgelopen jaren is er veel geïnves-
teerd op het gebied van efficiënt werken en 
de transformatie van het boekingssysteem 
naar een klantgerichte omgeving. Hier 
hebben opdrachtgevers veel profijt van.” 
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Tijdens de presentatie van de kinder
cast van Loes en Marlie op het festival 
Schalkwijk aan Zee op 6 september 
2015 ontpopte Brigitte Kaandorp zich 
als een waardig plaatsvervanger van 
burgemeester Bernt Schneiders. Op een 
vol podium, met 32 Haarlemse kinderen, 
bleek Kaandorp in staat om met de 
kinderen en een geweldig kerstlied het 
diverse publiek al zingend met elkaar 
te verbinden. En dat tijdens een mooie 
nazomerdag. 

Journalist Paul Lips wijdde er in het 
Haarlems Dagblad mooie woorden aan: 
“Heeft Schalkwijk nog een extra gebieds-
verbinder nodig? (…) Kaandorp zou een 
goede kandidate zijn.’’ Het optreden tijdens 
Schalkwijk aan Zee was het resultaat van 
een intensieve zoektocht naar 32 geschikte 
kinderen die de kinderrollen moesten 
vervullen in Loes en Marlie. De derde 
kerstproductie sinds 2011 gebaseerd op de 
aloude Scrooge & Marley voorstelling naar 
de boeken van Charles Dickens. 

Weinig te doen rond kerst
In 2008 constateerde Jaap Lampe dat er 
rond de kerstdagen niet zoveel te doen was 
voor de hele familie op theatergebied in 
Haarlem. Met veel plezier dacht hij terug 
aan de Scrooge-producties met onder andere 
Coen van Vrijberghe de Coningh, Frits 
Lambrechts en Carolien van den Berg in de 
jaren ’90 in Theater Bellevue in Amsterdam 
waar hij toentertijd zakelijk directeur was. 
Ook Haarlem kende een Scrooge-traditie. 
Rob van Reijn bracht vanaf 1975 tot 1993 
rond de kerstdagen, samen met professio-
nele- en lokale amateurspelers, succesvolle 
Scrooge en Marley-voorstellingen in de 
Stadsschouwburg. Met de voorbeelden van 
Bellevue en Rob van Reijn in zijn achter-
hoofd ging Jaap Lampe aan de slag. Haarlem 
moest een Scroogeproductie krijgen waar 
iedere Haarlemmer naar uitkeek. Scrooge 
zou de Haarlemmers met elkaar verbinden, 
voor en achter de schermen: een echt 
community project.
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Hoewel de Stadsschouwburg Haarlem geen 
theaterproducerende opdracht heeft, lukte 
het in 2011 voldoende kapitaal te gene-
reren om de eerste Scrooge te realiseren. 
Het idee om professionals zoals; Erik van 
Muiswinkel, Servaes Nelissen en Patrick 
Stoof met Haarlemse amateurspelers te 
laten spelen, bleek een doorslaand succes. 
Onder regie van Bruun Kuijt werd een 
wervelende Scrooge neergezet waar heel 
Haarlem over sprak. De keuze om één van 
de hoofdrollen altijd te laten spelen door een 
bekende Haarlemmer of regiobewoner was 
een schot in de roos. Tussen professionals 
en amateurs ontstond een creatieve chemie. 
Met name de jonge spelers werden, gevraagd 
en ongevraagd, gecoacht door de professio-
nals. En enkele jonge amateurs besloten na 
Scrooge hun carrière voor te zetten op een 
theateropleiding.

Na dit succes besloot de Stadsschouwburg 
van Scrooge een tweejaarlijkse traditie te 
maken. Ook zou de focus op de productie 
iedere twee jaar veranderen. Iedere versie 
moest van elkaar verschillen; een andere 
regie, ander decor en ook andere spelers, 
zou houd je het spannend. Twee jaar later 
nam Ira Judkovskaja het estafettestokje 
van Bruun Kuijt over. Zij maakte van haar 

Scrooge met onder andere; Peter de Jong, 
Joost Prinsen, Elsje de Wijn en een grote 
cast met amateurspelers, een dromerige, 
melancholische productie. 

Brigitte Kaandorp stond ook op het verlang-
lijstje van Jaap Lampe. Hij vermoedde dat 
Kaandorp een geheel nieuwe wending kon 
geven aan het Scroogeverhaal. En dat klopte. 
Kaandorp aanvaardde de opdracht en kwam 
samen met haar regisseur Jessica Borst met 
het voorstel om een eigentijdse Scrooge te 
maken met drie vrouwen in de hoofdrol. Een 
authentieke Scrooge met snorren en bakken-
baarden zagen Kaandorp en Borst niet 
zitten. Het verhaal zou gaan draaien om de 
Bloemendaalse Loes (Raymonde de Kuyper), 
haar overleden vriendin Marlie (Brigitte 
Kaandorp) en de Marokkaanse schoonmaak-
ster Yasmina (Kaltoum Boufangacha) plus 
haar gezin uit de Haarlemse wijk Schalkwijk. 
Voor de kinderrollen in het Marokkaanse 
gezin werd met name gezocht in deze wijk. 

Schalkwijk in de Spotlight
In totaal moesten er 32 kinderrollen komen 
(in verband met het groot aantal voorstel-
lingen werden alle kinderrollen veracht-
voudigd ). Ter voorbereiding van de officiële 
audities organiseerde Creatief Consortium 

(een organisatie van professionele theater-
makers) samen met Stadsschouwburg 
Haarlem en Kantoor Kaandorp, theater-
workshops op een groot aantal scholen in 
Schalkwijk waar meer dan 600 kinderen aan 
deel namen. Ruim 200 kinderen kwamen 
naar de audities. Van de 32 kinderen die 
uiteindelijk werden gecast kwam een groot 
deel uit Schalkwijk. Uit deze audities werden 
ook 23 kinderen gekozen voor de zangroep 
die voor aanvang van de voorstelling onder 
leiding van Marina Besselink het publiek 
opwarmde. Voor de overige rollen grepen 
Kaandorp terug naar een werkwijze die zij 
eerder had gehanteerd bij grote producties 
als Lustrum en Chez Marcanti Plaza. Vijf 
laatstejaars studenten van de Amsterdamse 
Toneelschool en Kleinkunstkunstacademie 
mochten Loes en Marlie als eindexamenpro-
ductie op hun eindlijst zetten.

Kaandorp als gangmaker
Al bij de eerste try outs bleek dat de 
productie een groot succes zou worden. 
Brigitte Kaandorp was de gangmaker op het 
toneel. Maar iedere acteur kwam volledig 
tot haar of zijn recht. Raymonde de Kuyper 
maakte van haar Scrooge een heerlijke 
cynische dame uit Bloemendaal. Bijzonder 
was de chemie tussen haar en Brigitte 

Kaandorp. Pers en publiek spraken van de 
geboorte van een nieuw komisch duo. De 
liedjes, hertalingen door Brigitte Kaandorp 
van bekende kerstsongs, werden door het 
publiek luidkeels meegezongen. De swin-
gende arrangementen van Bas Odijk riepen 
herinneringen op aan het werk van Harry 
Bannink. De kinderen speelden ontroerend 
en de studenten van de Kleinkunstacademie 
lieten zien dat zij klaar waren voor het 
grote werk, met name in de musicalachtige 
gedeeltes van Loes en Marlie. Bij de première 
waren alle 24 voorstellingen uitverkocht. De 
publiciteitsmachine had dankzij de onver-
moeide inzet van Brigitte Kaandorp en de 
andere acteurs in programma’s zoals Pauw, 
Opium en RTL Late Night haar werk gedaan. 
Het Haarlems Dagblad adviseerde in haar 
recensie om vooral gebruik te maken van de 
wachtlijst. ‘’Zelfs de verstokte kersthater 
gaat overstag”, schreef Margriet Prinsen.

Met in totaal 24 voorstellingen, meer dan 60 
medewerkers, een bezettingsgraad van 99%, 
meer dan 15.000 bezoekers en jubelende 
reacties was Loes en Marlie een groot succes. 
Kaandorp heeft de lat zeer hoog gelegd voor 
de toekomstige Scrooge-edities.
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Onderhoud en vervangingen
De Stadsschouwburg & Philharmonie 
onderhoudt de twee monumentale gebouwen 
die door de gemeente Haarlem aan haar zorg 
zijn overgedragen, daarbij gebruik makend 
van de hiervoor bestemde onderhouds- en 
vervangingsbudgetten. In 2015 stonden in 
beide gebouwen, na een aantal jaren inten-
sief gebruik, de nodige vervangingen op 
stapel. Deze projecten zijn grotendeels in  
de zomerperiode van 2015 uitgevoerd.

In de Stadsschouwburg moest het complete 
besturingssysteem van de publiekslift vrij 
acuut worden vervangen om de toegankelijk-
heid van het gebouw te kunnen garanderen. 
En ter verbetering van de veiligheid van 
bezoekers en personeel, is de portiersloge in 
de schouwburg gemoderniseerd en toegang 
via de artiesteningang beter beveiligd. 

In de Grote Zaal van de Philharmonie is een 
luchtbevochtigingssysteem toegevoegd aan 
de klimaatinstallatie, ten behoeve van het 
historisch Cavaillé-Coll orgel en het comfort 
van het publiek (en volkomen onzicht-
baar als je niet weet dat het er is). Ook in 
de Philharmonie is werk verricht aan de 
publieksliften, en ook hier is de portiersloge 
aangepast en de toegang beveiligd. Aan de 
buitengevel van de Philharmonie wapperen 
sinds 2015 een tweetal banieren waarmee 
het gebouw zichtbaarder is dan voorheen. 
Bovendien werden aan de gevel digitale 
affichebakken geplaatst ten behoeve van 
de zichtbaarheid. Het publieksmeubilair 
in de Philharmonie is in 2015 vervangen 
door meubilair afkomstig uit de Dutch 
Designschool (zie ook pagina 7).

In de Kleine Zaal van de Philharmonie is 
een nieuw kabelsysteem aangelegd dat 
direct ingeplugd kan worden in technische 
systemen bij bijvoorbeeld televisie- en 
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filmproducties. Het leggen van losse kabels, 
een tijdrovende klus, is voortaan geschie-
denis. De Philharmonie wordt hierdoor nog 
aantrekkelijker voor televisie- en filmprodu-
centen.

Samenwerkingen duurzaamheid
gebouwen automatisering
In gezamenlijkheid hebben de grote culturele 
instellingen in 2015, op initiatief van de 
Stadsschouwburg & Philharmonie, een duur-
zaam keurmerk behaald; de Green Key. Dit 
keurmerk definieert het begrip ‘duurzaam-
heid’ vrij breed, zodat de organisatie aan de 
slag ging met onderwerpen als afvalschei-
ding, LED verlichting, biologisch aanbod in 
de horeca, de beperking van waterstromen 
in het sanitair en de keuze van schoonmaak-
middelen. Op het terrein van maatschappe-
lijk bewust ondernemerschap bleek de 
uitwerking van onze propositie ‘kloppend 
hart’ al veel initiatieven te behelzen die in dit 
keurmerk als duurzaam worden beschouwd. 
Ook de (sociale) investeringen in het eigen 
team en de arbeidsmarkt waren al bij 
aanvang van het project geheel op peil. Voor 
beide gebouwen werd door het ‘Green Key 
Team’ een gouden certificaat binnen gesleept. 

Al jaren heeft een aantal grote culturele 
instellingen in Haarlem zijn automati-
sering gebundeld in de Beheerstichting 
Automatisering Cultuur Haarlem (BACH). 
Ook dit jaar vervulde zakelijk directeur 
Maria Hansen wederom het voorzitterschap 
van deze samenwerking. 

Samen met Patronaat en Toneelschuur 
hebben wij het eigenaarsonderhoud voor de 
Haarlemse podia in eigen beheer. In 2016 zal 
deze constructie voor het eerst een monito-
ring ondergaan door de gemeente Haarlem.

Governance
Sinds het seizoen 2011-2012 werkt de 
organisatie met een Raad van Toezicht-
structuur. De Raad van Toezicht volgt de 
code cultural governance. Voorbeelden 
hiervan zijn de jaarlijkse functioneringsge-
sprekken met de directieleden, de jaarlijkse 
zelf-evaluatie van de leden, het werken 
met profielen voor de raad, een selectie-
procedure betreffende nieuwe leden en het 
werken met reglementen voor de raad zelf, 
en voor de auditcommissie in het bijzonder. 
Eventuele nevenfuncties die zouden kunnen 
conflicteren met de functie binnen de Raad 

van Toezicht worden expliciet benoemd. 
Op dit moment zijn er geen conflicten op 
dit terrein. De raad bestaat sinds 2015 uit 
zes personen. De Raad van Toezicht heeft 
in 2015 het profiel van de raad verfijnd 
door ook een lid met culturele vakexpertise 
toe te voegen. Deze vacature is ingevuld 
door Marjo van Schaik. Bij de invulling 
van de vacature is gebruik gemaakt van 
de diensten van een selectiebureau via 
Cultuur+Ondernemen. De termijnen van 
twee zittende raadsleden zijn in 2015 
verlengd, conform het rooster van aftreden.

Organisatie
Stadsschouwburg & Philharmonie 
Haarlem voerde in 2015 voor het eerst een 
medewerkers tevredenheidsonderzoek uit. 
Hieruit bleek een zeer hoge tevredenheid 
van de medewerkers met de organisatie. 
Over het algemeen viel op dat medewerkers 
trots zijn dat zij bij de Stadsschouwburg en 
Philharmonie het team kunnen versterken. 
Uiteraard levert een dergelijk onderzoek 
ook altijd aandachtspunten op, deze punten 
worden opgepakt. 

Per 31 december 2015 bedroeg het aantal 
formatieplaatsen in totaal 46,3, ingevuld 
door 53 medewerkers. Ongeveer 30% van 
deze formatie is flexibel ingevuld met 
contracten met een tijdelijk karakter. Per 
1 juni 2015 zijn de dienstverbanden van 
oproepmedewerkers die ingezet worden bij 
de kaartverkoop en de dienstverlening aan 
het publiek en genodigden overgegaan naar 
een payrollorganisatie. Per ultimo 2015 
stonden 53 medewerkers ingeschreven bij 
deze Staffable Payroll.
Daarnaast beschikt de Stichting over 24 vrij-
willigers die bij concerten en voorstellingen, 
naast de betaalde medewerkers, de service-
verlening naar het publiek verzorgen. 

SROI is vanaf 2014 onderdeel van het 
gemeentelijke subsidiebeleid en wordt 
ingezet om mensen te activeren naar werk 
en de opleidingskansen voor (jonge) mensen 
te vergroten. De gemeente Haarlem heeft 
voor 2015 bepaald dat instellingen met 
een subsidie boven de € 500.000 minimaal 
5% van de loonsom dienen te besteden aan 
inspanningen gericht op het vergroten van 
de kansen op de arbeidsmarkt voor deze 

doelgroepen. De Stichting voldeed in 2015 
aan deze voorwaarden onder andere door het 
bieden van stageplaatsen voor aankomend 
technici (7) en het project Schalkwijk in de 
Spotlight, waarbij 600 basisschoolleerlingen 
de kans kregen theaterworkshops te volgen 
(zie ook pagina 18).

Bezoekers
In de verslagperiode kwamen bijna 167.000 
bezoekers naar de culturele activiteiten 
(eigen programmering, culturele- en 
amateur verhuur) in beide gebouwen, een 
stijging van 7,5% ten opzichte van het vorige 
kalenderjaar. Daarnaast verwelkomde 
Stadsschouwburg & Philharmonie nog eens 
17.000 bezoekers bij diverse commerciële 
activiteiten. Het ontbreken van grote evene-
menten zoals de opnames van televisie-
programma Maestro en de tweejaarlijkse 
Stripdagen drukten dit laatstgenoemde 
aantal. Daardoor komt het totaal aantal 
bezoekers iets lager uit ten opzichte van het 
jaar ervoor.

Kalender
jaar 2015

Kalender
jaar 2014

Philharmonie

Cultureel 76.314 68.887

Commercieel 16.358 42.449

Stadsschouwburg

Cultureel 90.408 86.241

Commercieel 927 1.699

Totaal 184.007 199.276

Gebouwen, organisatie en financiën
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Financiën
De jaarrekening is sinds 2014 vanwege de 
overgang van subsidiëring per theatersei-
zoen naar subsidiëring per kalenderjaar 
opgesteld. De vergelijkende cijfers zijn vanaf 
deze jaarrekening steeds gebaseerd op het 
voorgaande kalenderjaar. De jaarrekening 
heeft daarom deels betrekking op het thea-
terseizoen 2014-2015 (januari-augustus) 
en deels op het theaterseizoen 2015-2016 
(september-december). In vergelijking met 
de begroting steeg de omzet iets meer dan 
de kosten, waardoor de jaarrekening 2015 
met een bescheiden positief resultaat van € 
8.032 sluit. 

De baten uit de voorstellingen komen hoger 
uit dan begroot. Niet alleen zijn er in de loop 
van het boekjaar nog goedlopende voorstel-
lingen bijgeboekt, ook de zeer succesvol 
verlopen kerstproductie Loes en Marlie is 
bij dit onderdeel opgenomen. Daarnaast 
hebben ook meer bezoekers de voorstel-
lingen bezocht, wat terug te vinden is bij 
de entreegelden, de overige inkomsten en 
de horeca-inkomsten. Rondom de voorstel-
lingen worden sinds dit kalenderjaar ook 
meerdere arrangementen aangeboden aan de 
bezoekers, zodat zij voorafgaand aan of na 
afloop van de voorstelling individueel of als 
gezelschap gebruik kunnen maken van de 
horecafaciliteiten. 

2015 was een pittig jaar voor de afdeling 
Sales en evenementen die in het voorjaar 
nog werd geconfronteerd met de effecten 
van de economische crisis en de daarbij 
behorende uitdagingen in het behalen van 
de gestelde targets. Pas in het najaar 2016 
werden de eerste tekenen van herstel op de 
zakelijke markt zichtbaar en is de Stichting 
optimistisch gestemd om in 2016 weer groei 
op dit onderdeel te kunnen realiseren (zie 
ook pagina 14).

Conform de in 2011 door de gemeente 
Haarlem vastgestelde jaarlijkse korting op 
de exploitatiesubsidie in de jaren 2012-2018 
bedroeg de cumulatieve korting in 2015  
€ 80.000.

Aan de kostenkant eindigden de personeels-
lasten circa 2,5% onder begroting vanwege 
het lagere activiteitenniveau (zaalhuur) en 
een tijdelijke detachering vanuit de theater-
techniek. De kosten voor energie (elektra en 
gas) bleven opnieuw onder begroting, ener-
zijds door de betere inkoopvoorwaarden, 
anderzijds door de zachte winter. 

In 2015 werd met de in het jaar  daarvoor 
ontvangen gift een volledige nieuwe 
Steinway D-vleugel aangeschaft en vond 
een herwaardering plaats van de twee al 
aanwezige en in 2015 gereviseerde Steinway 
D-vleugels, de Yamaha C-vleugel en piano’s. 

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 dagelijks en planmatig onder-
houd van zowel het huurders- als het eige-
naarsdeel van het onderhoud. De subsidie 
voor het planmatig onderhoud en het 
huurdersonderhoud dat niet wordt aange-
wend, wordt gedoteerd aan de meerjarige 
onderhoudsvoorziening. In het verslagjaar 
was voor het eerst sprake van een onttrek-
king aan de voorziening. Dit werd hoofdza-
kelijk aangewend voor de Philharmonie waar 
10 jaar na de heropening onder andere het 
beveiligingssysteem aan groot onderhoud 
toe was. Een aantal onderhoudswerkzaam-
heden hielden verband met de verduurza-
ming van de twee gebouwen, die leidde tot 
het behalen van de gouden Green Key aan 
het einde van het jaar.

Het voor 2015 door de gemeente Haarlem 
toegekende budget voor vervangingsin-
vesteringen is ingezet voor de vervanging 
van de inrichting van de publieksruimten 
(verlichting en meubilair), het vervangen 
van de waterleidingen in beide panden en 
technische apparatuur.

Staat van baten en lasten over 2015

(in 1.000 euro’s)
Rekening 

2015
Rekening 

2014

Baten

Entreegelden 1.846 1.681

Horeca en Zaalverhuur 1.537 1.517

Subsidiebaten 5.663 5.639

Overige baten 670 581

9.716 9.418

Lasten

Programmering en marketing 2.033 1.877

Personeel 2.941 2.902

Exploitatiekosten 2.070 2.114

Huisvestingskosten 2.654 2.589

9.699 9.482

Financiële baten en lasten -9 -9

Saldo baten en lasten voor resultaatbestemming 8 73

Resultaatbestemming

Algemene reserve 55 -69

Bestemmingsreserve -50 0

Bestemmingsfonds 3 -4

8 -73

24 25
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11 TenToon: Nieuwjaarsconcert
41 Wende Snijders: Winterreise 
41  Woezel en Pip: Overal Vriendjes 

(twee voorstellingen)
61  Stef Bos & band:  

Mooie waanzinnige wereld
71  Bram van der Vlugt, Kitty 

Courbois en Thom Hoffman: 
Moesson

91  Elisso Bolkvadze: Meesters aan 
het Klavier

101  Paulien Cornelisse:  
Maar ondertussen

101  Ft. Ntjam Rosie en Michael 
Varekamp: Miles!

111 Osiris Trio: Tilim-Bom!
141 Schudden: Perrongeluk
151  Peter Tuinman en Liz Snoijink: 

Tot volgend jaar!
171 Roué Verveer: FF wat anders
181  Theater Terra: Ali Baba en de  

40 rovers
181  Hexagon Ensemble & Serafino 

Strijktrio: Tapasconcert
211   De Spelerij: Drie Zusters 

(première) 
221 Isabelle Beernaert: Glass
231 ODD Continent: Homebody
241  Eric Vaarzon Morel:  

De Waterdrager ‘El Aguador’
241  Rocq-E Harrel, Lucretia van der 

Vloot en Michelle David:  
Big, Black & Beautiful

251  VU-Orkest: Speelt donderende 
Mahler 6

241 en 251 Het Toneel Speelt: Een Sneeuw
271  Frénk van der Linden & Tom 

America: Frénk droomt hardop 
met Peter van Uhm

271 t/m 301  René van Kooten, Anne-Mieke 
Ruyten, Thomas Cammaert 
e.a.: Onder de Groene Hemel 
(première)

281 Schumann Quartett
301  René Froger: 30 jaar Hits  

in Concert
301 Jan Rot: Kampvuur
311 Amstel Quartet
311 en 12  Waanzinnig Gedroomd  

(vier voorstellingen)
32 Tobias Borsboom 
32  Speelman & Speelman:  

Lach het weg (première)
62  Oratoriumkoor Kennemerland: 

Messiah
62  Raf Walschaerts :  

Jongen toch (Vlaamse dagen)
72  Theatrale Rondleiding:  

Uit het niets komt iets 
72  Mich Walschaerts:  

Duizend man sterk
72  Nederlands Philharmonisch 

Orkest: Slavische sferen
82  Theater Terra: Kikker is jarig 

(twee voorstellingen)
82 Prinses Christina Concours

1 januari

In de middag een bruisend 
Nieuwjaarsconcert in een vrijwel 
uitverkochte Kleine Zaal met 
TenToon het voormalige J.O.N.G. 
ensemble. 

19 januari 

Jaap Lampe maakt tijdens een 
personeelsbijeenkomst bekend 
dat een gulle gever die anoniem 
wil blijven aan Stadsschouwburg 
& Philharmonie Haarlem een 
flink bedrag heeft geschonken. 
Geld wordt o.a. besteed voor de 
aanschaf van een broodnodige 
nieuwe vleugel.

 29 januari

Ter ere van de première van Onder 
de groene hemel speelt beiaardier 
Rien Donkersloot op de caril-
lons van de Grote of St. Bavokerk 
werken van Lennaert Nijgh en 
Boudewijn de Groot. 

17 februari

De jonge helden van Spoon Lifts 
Moon uit Haarlem spelen de goed-
gevulde Kleine Zaal geheel plat 
met hun onvoorspelbare muziek 
tijdens Club Phil.

22 februari 

Feestelijke finale Stem 
van Haarlem in Grote Zaal 
succesvol, in de categorieën 
musical en klassiek waren 
onder de amateurzanger en 
Conservatoriumstudenten maar 
liefst 6 winnaars.

 25 februari 

Nieuwe website van 
Stadsschouwburg & Philharmonie 
Haarlem de lucht in, aan de 
nieuwe site hangt ook een 
CRM-systeem waarbij het moge-
lijk is het publiek nog beter te 
bedienen.
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92 en 102  Plien & Bianca:  
Gaat het nog door?

102 Opera Avond
112  het Nationale Toneel:  

As you like it
122 Rowwen Hèze: Ballades & Beer
132 Nederlands Studenten Orkest
122 Casus: Knee Deep
142  Ricky Koole, Daniël Boissevain 

e.a.: The Broken Circle Breakdown
152  Nederlands Kamerorkest  

& Carel Kraayenhof:  
Een tango voor Valentijn

152  Calefax Rietkwintet:  
Enkele Reis Mars

172  Jos van der Kooy  
& Charlotte Riedijk

172 Spoon Lifts Moon
172 en 182  Vera Mann, Jim Bakkum, Guido 

Spek e.a.: Hartsvrienden 
192 Do: Uncovered (première) 
202 Boris Giltburg
202  Baue van Leyden, Mike Reus, 

Sanne Franssen e.a.: BOY 7 
212 en 222  Ro Theater: De Zere Neus  

van Bergerac
222 De Stem van Haarlem: Finale
252   Het Nationale Ballet:  

Junior Company
252  Nederlands Blazers Ensemble: 

Die Fledermaus
262 en 272  Anne Blok, Beppie Melissen e.a.: 

Liefdeslied (première) 
282  Flairck: The Lady’s Back
13   Het Zandkasteel: Op de  

boerderij (twee voorstellingen)
23  2e Kennemer Goede Doelen 

Gala

33  Dragan Bakema, Sophie van 
Winden en José Kuijpers:  
Zout op mijn huid 

43  The Magic of Motown:  
The REACH OUT tour

43 Mary Black: Farewell Tour
53  Xander de Buisonjé:  

Xander Omarmt
63  De 48 uur van Schubert: 

Frommermann: FrommerFranz
63  Tineke Schouten: Gewoon DOEN!
73  Theatrale Rondleiding:  

Uit het niets komt iets 
73 Lenette van Dongen: Roedel
73  De 48 uur van Schubert:  

Nino Gvetadze
73  De 48 uur van Schubert: Lezing: 

Schubert de popzanger
73  De 48 uur van Schubert: Lipkind 

Quartet & Dongkyun An
83  De 48 uur van Schubert: 

Nederlands Blazers Ensemble: 
Der Tod und das Mädchen

83  De 48 uur van Schubert:  
Hart speelt Schubert

83  De 48 uur van Schubert: Thomas 
Oliemans: Winterreise

93  Eerste Hulp bij Kunst: 
Hedendaagse Klassieke Muziek 

103  Ketevan Roinishvili & Daniël 
Kool

113  The Mavericks (ism Patronaat)
123 Art Garfunkel (ism Patronaat)
123 tm 143  Orkater & Het Balletorkest:  

De terugkeer van Hans en 
Grietje (première) 

143  Nederlandse Kamerkoor:  
Bach, Bach, Bach

153  Concertkoor Haarlem: 
Ontroerende koormuziek 

153  Corrie van Binsbergen, Anne 
Vegter e.a.: Dansen op een 
Glazen plafond

173 Jos van der Kooy en Anton Pauw
183 Niels Geusebroek: Here Am I
203 tm 213  Koninklijke HFC: Come Back, 

Johnny P.
223  Lavinia Meijer, Pepijn Meeuws 

en Rick Stotijn
223  Porgy Franssen, Renée Fokker 

en Mark van Eeuwen: Geluk
253 en 263  Pierre Bokma, Victor Löw e.a.: 

De Verleiders: Door de bank 
genomen

263 Within Temptation
273  Joris Linssen & Caramba: 

STROOM
273 Edwin Evers & band
283  Niki Jacobs, Jeroen Zijlstra  

en Gerard van Maasakkers:  
De muzieksandwich

293  Nederlands Kamerorkest & 
Toonkunstkoor Amsterdam: 
Matthäus Passion

293 Wëreldbänd: Naar de Haaien 
14  Camilla Siegertsz, Nienke 

Römer en Sarah Chronis: De 
verleiding van een moordvrouw

2 maart 

2e Kennemer Goede Doelen Gala 
in de Stadsschouwburg met o.a. 
Pieter Derks en Liza Ferschtman. 
In samenwerking met diverse 
Rotaryclubs uit Zuid en Midden 
Kennemerland werd € 10.500 
opgehaald ten behoeve van 
verschillende projecten rond kind 
en muziek.

6 t/m 9 maart 

‘’Wie een stoere puber zo prachtig 
Schubert hoort spelen maakt zich 
minder zorgen over de toekomst 
van de klassieke muziek’’, zo 
schrijft Winand van de Kamp in 
een artikel over De 48 uur van… 
De optredens van amateurs aan 
de open vleugel en optredens van 
o.a. het Lipkind Quartet werden 
meer dan enthousiast ontvangen 
door het publiek en pers.

12 maart

Na 50 jaar keert Art Garfunkel 
terug naar Haarlem, zijn eerste 
optreden met Paul Simon was in 
de Waag, zijn tweede was in de 
Grote Zaal van de Philharmonie. 
‘’Legendarisch!” was de conclusie 
van het publiek.

 12 t/m 14 maart

Ook Holland Symfonia, nu onder 
de nieuwe naam Het Balletorkest, 
keert terug naar Haarlem. Het 
orkest speelt een belangrijke 
muzikale en theatrale rol in 
de muziektheaterproductie De 
 terugkeer van Hans en Grietje  
van Orkater. 

17 maart 2015

Architect Frits van Dongen  
neemt in ‘’zijn Philharmonie’’ 
afscheid als Rijksbouwmeester.

1 april 

Geen grap maar Brigitte 
Kaandorp geeft voor pers en 
 genodigden in de Spiegelfoyer  
de aftrap voor de verkoop van  
de nieuwe kerstvoorstelling  
Loes en Marlie. 
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34  het Nationale Toneel / NTjong: 
Polleke

34  COV Haarlem: Matthäus Passion
44  Theatrale Rondleiding:  

Uit het niets komt iets 
44  Attacca Ensemble:  

Another Look at Harmony
44  Philippe Elan, Brigitte Heitzer 

e.a.: Vive la France

54 Nelly (ism Patronaat)
64 2 Turven Hoog Festival
74  Piotr Jasiurowski &  

Tobias Borsboom
84  Diederik van Vleuten: Daar 

werd wat groots verricht…
94  Gare du Nord: An Evening Of 

Seks ‘n’ Jazz!
104 Huub Stapel: M/V deel 2
104 Duo Tal & Groethuysen
114 BLOF: In Het Midden van Alles
124 Cirque Inextrémiste: Extrêmités
144 Stefan Engels
144  Spinvis: Oogcontact Van  

De Eenzaamste Soort
154 The Bootleg Sixties
164 Pieter Derks: Zo goed als nieuw
174  Micha Werheim: Micha 

Wertheim Voor Zichzelf
184 Ruben Hein: Theatertour 2015
184  Jörgen Raymann en 

Brainpower: Twee-eiig
194 Het Filiaal: Wiplala weer 
194  Frederieke Saeijs &  

Nino Gvetadze
204 Lampe belicht LIVE!
224  Richard Groenendijk:  

Met de mantel der liefde
224  Thijs Maas, Peter van Rooijen 

e.a.: Het Nieuwe Lied
234  Het Zuidelijk Toneel: Romeo en 

Julia
254   Harrie Jekkers en Jeroen van 

Merwijk: Jekkers & Jeroen
264  Introdans Ensemble voor  

de Jeugd: Feest!
264  Zang & Vriendschap, COV en 

Oratoriumkoor Kennemerland: 
Corso Concert

284  Scapino Ballet Rotterdam:  
Songs for Drella

294  Aviv String Quartet &  
Boris Giltburg

304 en 15  Bert Visscher: Zelden Zoiets 
Gezien

25  Nederlands Kamerorkest: 
Herdenking rond 4 mei

25  Miss Montreal: Onmeunig 
Sanne

35  Noord Nederlands Toneel:  
De twaalf gezworenen

35  Kennemer Jeugd Orkest:  
Oude en nieuwe KJO leden 
schitteren op het podium

65  Nick & Simon: Herinneringen!
75  Powervrouwen: Een revue  

van nu 2 
85 Javier Guzman: Absurd Verlicht
95 Claudia de Breij: Teerling
105  Ingeborg Elzevier, Sigrid Koetse 

en Kitty Courbois: La Paloma
105  Trio Peter Beets en Fay Claassen: 

Remembering Rita Reys
105  Nederlands Kamerorkest: 

Vivaldi Recomposed
125  155 (éénvijfvijf): Episch:  

De beste tot nu toe
135   Bohemian Rhapsody Band: 

Somebody To Love
135 Percossa: The Real Deal

145  Orkater & Cello8ctet 
Amsterdam: Een Pure 
Formaliteit

155  Van der Laan & Woe:  
Alles eromheen

175  Eric Vloeimans, Tuur 
Floriszoone en Jörg Brinkmann: 
Oliver’s Cinema

195  Jos van der Kooy, Henny 
Heiskens en Jelte Althuis

205 Eric Koller: Koller blijft thuis! 
215 Daniël Arends: Carte Blanche
225  Nederlands Dans Theater 2: 

Symphysis
235  Sytske van der Ster, David 

Lucieer, Rop Verheijen e.a.: 
Minoes

275  De Troupe van Joep: Boer zoekt 
betere vrouw

305  Dansstudio Bianca Hasselbaink: 
Shoppingmall

315  Balletstudio Kennemerland: 
Herinneringen

36  Howard Komproe en gasten: 
LULverhalen 2

46 en 56  Lone van Roosendaal, Chris 
Tates, Rosalie de Jong e.a.: 
Heerlijk duurt het langst 

 8 april

Wethouder Jeroen van Spijk 
plaatst gevelsteen van drukkerij 
Joh. Enschedé in de buitenmuur 
van de Philharmonie. Deze oude 
gevelsteen was vroeger onderdeel 
van de toegangspoort tot het 
complex van de drukkerij aan 
de achterkant van de huidige 
Philharmonie.

14 april 

Presentatie van Dutch Design 
meubilair in de foyers van de 
Philharmonie voor aanvang 
van het concert van Spinvis. 
Philharmonie wordt een  
platform voor jonge en ervaren 
Dutch Design ontwerpers.

 20 april

Het nieuwe seizoen 2015-2016 
krijgt een echt Haarlems tintje 
door de vele voorstellingen vanuit 
Haarlemse bodem, dat blijkt uit 
de seizoenprestatie, voorbeelden 
zijn; Willem Ruis, Het meisje met 
het rode haar en Bomans.
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66 en 76  De Vos Dance Studio’s: Oh What 
A Night

136 en 146  Dansshow PréSport: 
Celebrations

176  Counting Crows: Somewhere 
Under Wonderland Tour

196 en 206  De Kleine Opera:  
Costa Concordia (première) 

206  Lydia’s Dance Center:  
LDC Loves Holland

236 t/m 256 Nova College Dans
276  Koorbiënnale: Choir of St. 

Salvator’s Chapel, St. Andrews: 
Night for the Unknown Soldier

276  La Cór de la Plana: Occitaanse 
bouillabaisse

286  Koorbiënnale: Música 
Temprana: Misa Criolla en de 
echo uit de barok

286  Musical & Dance Center: 
Diamonds Are A Girl’s Best 
Friend

296  Candy makes the world go round 
(twee voorstellingen)

27  Koorbiënnale: Ballrooms 
Dreams

37  Koorbiënnale: Cappella 
Amsterdam: This Is Your Life

117 en 127  Haarlems Koor Lokaal: Carmen
127  Brandweerman Sam: 

Piekepolder op Stelten  
(twee voorstellingen)

238  Orkest van de 18e Eeuw:  
Cosí Fan Tutte

288 t/m 308  Karin Bloemen & Wereldbänd: 
Cirque Stiletto 3

59   Theatrale Rondleiding:  
Uit het niets komt iets

99 Mini & Maxi: NU!
129 en 129 Haarlem Cultuur Festival
129 Claudia de Breij: Teerling
199  Woezel & Pip: Overal Vriendjes 

(twee voorstellingen)
259 Nelson Goerner
279 Circo Aerea: The Pianist
110 Ronald Snijders: One Man Show

310  Ish & Junior Company Het 
Nationale Ballet: Narnia: De 
leeuw, de heks en de kleerkast

310  Theatrale Rondleiding:  
Uit het niets komt iets

310  Maaike Oubouter: En hoe het 
dan ook weer dag wordt

310  Sandra en Jeroen van Veen & 
Peter Elbertse

410  Arjan Smit, Robbie Aldjufri, 
Sabine Krol e.a.: De kleine 
 kapitein

610 en 710  Chris Tates, René van Zinnicq 
Bergman, Cees Geel en Dennis 
Rudge: Ventoux (première)

810  Matroesjka, Thijs van de 
Meeberg en Patrick Laureij: 
Cabarestafette

26 juni t/m 5 juli

Succesvolle Koorbiënnale, één van 
de hoogtepunten is een avon-
tuurlijke avondfietstocht na het 
concert van Cappella Amsterdam, 
langs diverse verrassende 
concertlocaties concertlocaties in 
Haarlem.

14 september

De NV Haarlem jubileert. In de 
25e talkshow ontvangen Jaap 
Sluis en Fred Postma in de Kleine 
Zaal onder andere Pieter Lakeman 
en Jord de Kooning van Cloud 
Games.

 18september

De firma Möhringer Liften viert 
haar 100-jarig bestaan in de 
Philharmonie. Vanwege het eeuw-
feest wordt het Haarlemse bedrijf 
hofleverancier en dat wordt 
gevierd in onder andere de liften 
van de Philharmonie.
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21 september 

De Philharmonie opent haar 
deuren voor een buurtbij-
eenkomst over de komst van 
vluchtelingen in de Koepel. 
Buurtbewoners kunnen in de 
Grote Zaal het gesprek aangaan 
met het COA en burgemeester 
Bernt Schneiders

25 september 

In de Philharmonie vindt Festival 
Circus Circulair plaats, het 
lustrum congres van de Haarlemse 
Groene Mug, klimaatplatform 
van de Gemeente Haarlem. 
Presentaties vonden plaats in  
het hele gebouw, zelfs bij de 
zonne panelen op het dak. 

 30 september 

De Philharmonie bestaat 10 jaar. 
Presentatie nieuwe vleugel in de 
Kleine Zaal met onder andere 
de pianisten Paolo Giacometti 
en Jaap Stork. Vooraf vertelt 
Jaco Witteloostuijn over zijn 
muziekantiquariaat Polyphon 
en zijn 7000 tellende collectie 
bijzondere lp’s. Een klein deel is te 
zien tijdens een tentoonstelling in 
de Grote Foyer.



910  Another Kind of Blue:  
Blue Technology

1010  Glenfiddich’s virtuele whisky-
reis: World of Whisky

1010  Roos van Erkel, Jim Bakkum 
e.a.: Het meisje met het rode 
haar (première) 

1110  Liza Ferschtman & 
Combattimento

1310  Jos van der Kooy 25 jaar 
 stadsorganist

1310  Joost Prinsen presenteert: 
Uurtje Literatuurtje

1610  The Dutch Eagles: The best of…
(première) 

1710  Theatrale Rondleiding: Uit het 
niets komt iets 

1710  Javier Guzman: 
Sinterklaasconference 2015  
Lief & Laf

1710  Nederlands Blazers Ensemble: 
Una Odissea

1810  Erik van Muiswinkel en 
vrienden: 3e Haarlemse 
Voorleesfeest (twee sessies)

2010  Bach Reflections: To B or not to B
2110  Johnny de Mol, Johanna ter 

Steege e.a.: De Gelukkigste Dag
2210  Introdans Ensemble voor de 

Jeugd: Sapperdeflap
2310 Ellen ten Damme: Thuis bij Ellen
2410  André Kuipers: 

Ruimtevaartcollege
2410 Lockenhaus Ensemble
2410 en 2510  Bastiaan Ragas, Anne-Marie 

Jung en Lieneke le Roux: Zij is 
de baas! (première)

2810  Paul de Leeuw & band:  
Zingen zolang het duurt! 

2810 Sophiko Simsive
2910  Tineke Schouten:  

Gewoon DOEN!
3010 COV Haarlem: Die Jahreszeiten
3010 Frommermann: 10+ (première)
3010 Staatsopera van Tatarstan: Aïda
3110  Harlem Nocturne’s Pretty 

Woman
111  Karin Bos, Maria Hengst,  

Femke Bouma en Rufus 
Hegeman: Nijntje viert feest 
(twee voorstellingen)

411 Ro Theater: Van Waveren
511  Isabelle van Keulen en  

Hannes Minnaar
511  The Analogues: Magical Mistery 

Tour live!
611  Scapino Ballet Rotterdam: Henry
611  Frans van Deursen: De Vogel in 

mijn Borst
711  Theatrale Rondleiding:  

Uit het niets komt iets
1011  Noord Nederlands Toneel & 

Club Guy & Roni: Sneeuwwitje – 
een anti sprookje

1111  Gitaarlem Talent Award
1211 t/m 1411  Najib Amhali: I Amhali
1311 Cesar Zuiderwijk: Drummoires
13 en 1411 Herman van Veen
1511  Ottolien Boeschoten en  

Gerold Guthman: Iep!

1511  Rosanne Philippens en  
muziekvrienden

1711 en 1811  Victor Low, Waldemar Torenstra 
e.a.: Advocaat van de Duivel 
(première) 

1911 Hard Gras IV: De jubileumtour 
2011 Alberdingk Thijm: Tartuffe
2111  Theatrale Rondleiding:  

Van circus tot concert
2111 Pieter Derks: Zo Goed als Nieuw
2111  Jules Deelder & Bas van Lier: 

De Deeldeliers: Swingtanzen 
geboten

2111  Nederlands Kamerorkest: 
Nieuwelingen

2211 De Feestpieten Boyband
2211  Nederlands Kamerkoor:  

De laatste lamentatie
2411 Eeuwe Zijlstra
2411  Tomoko Makaiyama en  

Gerard Bouwhuis: Mulus #2 – 
Dance on piano

2411  Tangarine: In Stereo
2511 Zazí: Supernova
2511 Abbatoir Fermé: Alice 
2611  The Generation Company:  

No Sweat
2711 Symfonie Orkest ‘Haerlem’
2811  Carel Kraayenhof Ensemble: 

Liberación
2811  Zangstudio Haarlem:  

Haarlem, wat ben je mooi!
2811 en 2911  Xander van Vledder, Maaike 

Widdershoven e.a: Willem 
Ruis, de show van zijn leven 
(première) 

2911  New York Round Midnight:  
A Night At The Club

2911  Kennemer Jeugd Orkest: 
Jubileumconcert

112  Marillion (in samenwerking  
met het Patronaat)

212  Matteo van der Grijn, Loes 
Haverkort e.a.: Fatal Attraction

212 Doric String Quartet 
412 Eric van Sauers: Ontroert!
712  Mylou Frencken & Pieter 

Tiddens: RouwRevue
712  Eerste Hulp bij Kunst: 

Hedendaagse klassieke muziek
812 t/m 31  Brigitte Kaandorp, Raymonde 

de Kuyper e.a.: Loes en Marlie 
(première)

 12 oktober

De rode loper wordt uitgerold 
voor de première van de musical 
Het meisje met het rode haar met 
onder andere Roos van Erkel  
en Jim Bakkum. Publiek is 
enthousiast.

13 oktober

Jos van der Kooy ontvangt in 
de Philharmonie de Zilveren 
Legpenning van de Historische 
Vereniging Haerlem vanwege  
zijn 25-jarig jubileum als stads-
organist van Haarlem.

10 en 11 december 

Keuring voor duurzaamheids-
keurmerk Green Key in beide 
gebouwen, na 9 maanden 
intensieve voorbereiding 
door het Green Key Team. 
Stadsschouwburg & Philharmonie 
scoren beiden goud!
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 19 december 

Première Loes en Marlie, “Zelfs 
de verstokte kersthater gaat 
overstag”, schrijft het Haarlems 
Dagblad. Alle voorstellingen zijn 
dan al uitverkocht.

 23 december 

Jacqueline Govaert speelt een 
thuiswedstrijd in de Kleine Zaal. 
In haar solo popconcert Zo zit dat 
dus zingt en vertelt zij over het 
moederschap, het leven na Krezip 
en wie de Sweet Friend is.

1112  Frederique Spigt en Annet 
Malherbe: Elvis never left the 
building

1112  Utrechts Studenten Koor en 
Orkest: Ein Deutsches Requiem

1212  Nederlands Philharmonisch 
Orkest: Feestelijk Kerstconcert

1312  Symfonieorkest  
De Philharmonie

1912  Theatrale Rondleiding:  
Van circus tot concert

1912  Nederlandse Bachvereniging: 
Kerstconcert 2015

2012  Concertkoor Haarlem: 
Weihnachtsoratorium

2012 Joyce Stevens: Jazz & Wine
2312  Jacqueline Govaert:  

Zo zit dat dus
2612 Frommermann: Frommerkerst

Naar een idee van Annette de Vries, voor
zitter van kunstenaarsvereniging De Vishal, 
hebben curator en beeldend kunstenaar 
Michèle Baudet en Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem de handen ineen 
geslagen. VIP (Vishal op locatie in de 
Philharmonie) luidt de naam van deze 
samenwerking.

Vijf tot acht keer per jaar is er in het trappen-
huis van de Philharmonie werk te zien van een 
kunstenaarslid van De Vishal. Het werk wordt 
gepresenteerd voorafgaand aan een concert van 
Club Phil. De kunstenaar licht zijn of haar werk 
toe in een informele setting waarbij het publiek 
op de trap zit. Het spreekwoordelijke mes snijdt 
aan twee kanten. De Philharmonie krijgt in 
een bepaalde periode de beschikking over 1 of 
2 kunstwerken en de kunstenaarsleden van de 
Vishal krijgen een extra mogelijkheid om hun 
werk te etaleren voor een breed publiek. 

26 jan t/m 1 mrt  Stefan Kasper:  
De Chiron aanbidding

1 mrt t/m 13 apr  Annesas Appel: VIEW ON 
THE WORLD MAP 05 / 
GRID, 2014: Europa en 
Afrika 

11 mei t/m 29 jun  Hans Bossmann: Stenen 
Natuur / Spontane cultuur                                                          

28 jun   Eric de Nie: Linea recta 
(presentatie geschenk  
van de kunstenaar)

29 juni t/m 17 okt  Ronald Ruseler: SELVA 
XXVIII en SELVA XXVI

19 okt t/m 1 nov  Caroline de Bruijn: 
Verwonderd duin

23 nov t/m 15 feb  Helmuth van Galen: 
Buitenruimte nr. 7-5  
en nr. 2-1 
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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
Stichting Zabawas
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland
Nolte Stichting
Lions Club Zandvoort 
Janivo Stichting

Hoofdsponsors
Rabobank Haarlem en omstreken
Pot Jonker Advocaten

Sponsors
BDG Management – Anja Bak en  
Boudewijn de Groot
De Zorgspecialist
Goes Installaties 
Heineken
Hoorne Vastgoed
Krans Helmig Stuijt Netwerk Notarissen
Koot’s Pianohandel
Peppered Webdesign 
Schilderwerken De Boer Obdam
Sieraad Diensten
Sipkes Edelsmeden
Toornend Partners
Yess

Founding Families 
Liesbeth van Boven
Familie Dobber
De heer en mevrouw B.J. Dorlas
Jaco van Ekeris en Gerti Maierl
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
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

Founding Duo’s 
Ruth van Andel
Annette de Vries en Jan Coen Binnerts
De heer en mevrouw Bloemers-  
van Kollenburg
Familie J.M. van Bommel
De heer en mevrouw Van den Bos-van der War
De heer en mevrouw Bouwman-Bulder
Nico & Teddy Brink
Rutger en Liselotte Buma
De heer prof. dr. Anton Jan Cozijnsen & 
mevrouw Karin Smit
Harry van Dooren en Linda Hovius
Mevrouw Esmoreit Douwes Dekker
Jean Pierre en Ilona Dubois-van Walsem
Roel Eijsberg en Loes Kloosterman
Familie M. Emondts
De heer en mevrouw Franx-Schaap
Jaap en Maya Funnekotter-Noordam
Familie van Gellekom
Stichting VG
De heer en mevrouw Goeman Borgesius-
Blomjous
Margot Haasdonk en Anneke Tros
Caspar en Katy de Jong-Thunnissen
De heer en mevrouw Kasprowicz- 
Van Grondelle
Dr. Albert M. Kroon
De heer en mevrouw Latour-Köhler 
De heer en mevrouw S.A.C. van Lent-
Wiemeijer
De heer en mevrouw Lindenbergh-Sluis
Dominique van der Lingen en  
René Verbruggen
o.v. F.O.R.V.M. anno 1894
Familie Mettrop-Wesselingh
Ed Monasch en Hanneke Rudelsheim
M. & M. Niehe
De heer en mevrouw Osinga - Wijvekate
De heer en mevrouw Reijnders-van Till
Pieter Ronner en Anja van den Tempel
De heer H. Hartong en mevrouw J. Sluijter-
Uijterhoeven
De heer en mevrouw van der Veer
Familie M.H. van der Worp

Founders
De heer en mevrouw Ansems Llasaca Takacs
Bertil Arends
De heer en mevrouw Beerkens-Van Zanten
De heer en mevrouw Boutellier-Van Veen
Paul en Anet Cronheim
De heer ing. J.C.A. la Gro
Maria Hansen en Lee Verhoeff

De heer en mevrouw Waller-Hemelaar
De heer en mevrouw Hulscher 
Evert de Iongh
Familie Kastrop
Jaap Lampe en Jetske Vulsma
Mr. J.J.H. Pop
Peter en Annet Römer-Hock
De heer  P. van Slooten en  
mevrouw Y. van Popta
De heer en mevrouw Reinders Folmer-Ansems
Familie Reus-Deelder
Johan en Saskia Schouten
Anja Smit
mr P.N. van Sprang M.C.LL. 
Mevrouw Marion Stijn-Kuipers
De heer en mevrouw Teeuw-De Geus
De heer  en mevrouw Tielenius Kruythoff- 
van Lidth de Jeude
Familie J. van der Toorn
Mevrouw Anita Veen-Koenraad 
Jeannette en Chris van Velzen
De heer en mevrouw Voûte-Droste

Young Founders
Mevrouw L. Baas
José van den Berg
Jean-Pierre Beunen en  
Marielle van den Bosch
Jeroen en Mariska Eijsten
Mevrouw K. Fieguth &  
de heer A. Mensonides
De heer en mevrouw Overgaauw-de Groot
Mevrouw Elisabeth Haderer
Marian Hogeslag en Eric Mooiweer
De heer S.A.M. Paap
Robert, Willemijn en Sacha Rinnooy Kan
Familie J.G.A. Schenk
Bernt en Sacha Schneiders
Familie Schouten-Keuning
Mevrouw mr O.M.J. Smets
De heer en mevrouw van Till
Yvonne Woltjer en Jack de Wit

Thomas Wilson Genootschap
Blank Prevoo van Bolhuis notarissen
De Blaauw Installatietechniek /  
Regiobouw Haarlemmermeer
Dévies cookcompany
Exito Hoofddorp BV
Fiën Adviesgroep
Gottmer Uitgeversgroep
Golden Tulip Hotel Lion d’Or
HOEZO! Projectmanagement & 
Congresorganisatie

Hoorne Vastgoed
Imbema Groep
JRS Makelaars
Kol Tegelhandel
Laus c.s. Advocaten
Mandemaker Maatpakken
Merck Sharp & Dohme BV
Orthodontisten Heemstede
R.A. van Teeseling Orthodontie BV
Restaurant de Wandelaar
Schoonmaakbedrijf De Spiegel Haarlem BV
Thunnissen Onderhoud 
Très Jolie Hair & Beauty
Van Brugge en Partners BV
Van Dongen-Koschuch A&P
Van Ooijen Accountants en 
Belastingadviseurs
Veldwijk Aannemers
Vinites
Witteveen Groep 

Begunstigers
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Overzicht alle medewerkers in 2015:

Directie
Jaap Lampe, Maria Hansen

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

Secretariaat
Saskia Schouten, Esther Lim

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

Marketing en communicatie
Paul van Sprang, Frank van der Schaar, 
Jildau Molenaar, Leonie Kinds, Karlijn  
van Oirschot, Monique van Son

Fondsenwerving en relatiebeheer
Janneke Barten, Iris Koffijberg,  
Elly Geenevasen, Suzan Akopian

Sales en evenementen 
Anne-Marije Hogenboom, Joyce Otten, 
Ilona Gerritsen, Anne Slot

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

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

Kassa en receptie
Robert Stoker, Yvonne Woltjer,  
Linda Sommer, Jet Snoeks, Ellen de Wit, 
Annette van Son, Lies Buschbach, Jolien 
Oudenampsen, Willy van Grevenstein.

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, Heleen 
Becking, Flora Beentjes, Robert van Berkel, 
Dik Blokker, Veerle Bodeving, Eva Boer, Lot 
Bosma, Dorien Bosman, Pip Bosma, Rianne 
Bot, Pien Breeuwsma, Joren Braakhuis, 
Peter Braam, Belinda van Bruggen, Anne 
Bruins, Eleonara 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, Evelien 
Hofhuis, Bob Hoogenes, Marieke Jacobi, 
Pijke Ileri, Nick Kimman, Nick Klaassen, 
Daan Knijnenburg, Claudia Kraakman, 
Sabine Krol, Kas Lambers, Caroline Leardini, 
Josephine Ludwig, Jill March, Jolien 
Oudenampsen, Sjors Mans, Xara Nakken, 
Myrthe Peek, Anne Poortman, Susanne 
Potiek, Tobias Oldenborger, Hidde Pel, 
Shady Shehata, Jesper van Rooijen, Youri 
Roozen, Han Smal, Erik van Schoonhoven, 
Simone van Slooten, Saar de Soete, Melanie 
Staphorst, Gijs Thissen, Pim Thunnissen, 
Koen van Tok, Roos Tholen, Charlotte 
Turksma, Cees Ullers, Roy Vader, Noor 
Verberne, Marlinde Vos, Rosa Wernke, 
Nadir Keyfli, Senel Keyfli, Moustafa Alami-
Merrouni, Peter Bekker

Gebouwbeheer en huishoudelijke dienst
Arjan Angevaare, Ko van Zeeland,  

Automatisering en ICT beheer (BACH)
Paul van Looij, Arthur van der Velde, 
Vincent van Rooden, Gerard van Buel

Scholieren
Verena Zoon, Maarten Beentjes,  
Rodin Zoon, Martin Portos Minetti,  
Henry Verhoeff, Isa Glim, Roos van Riel, 
Kate Verhoeff, Kayra Kartal

Stagiaires in dienst in 2015
Ferdy Olijerhoek, Coen Feddema,  
Renske Tegelaars de Lange, Koen Everts, 
Merijn Bel, Leonie Stoffelen, Mike Blok, 
Malon Tolenaars, Gerard van Buel,  
Rick Kors, Giel Jonkman

Vrijwilligers in 2015
Agnes Komin, Annemieke Swaans, Cora 
Stukje, Esther Philippo, Erna Grapperhaus, 
Gerda Stevens, Marian Kuyper, Marianne 
Metz, Marion Reulen, Martje Veldhuis, 
Patricia Tettero, Nelleke Dinkla, Britta 
Zwemmer-Bakker, Willy van Grevenstein, 
Mirjam Vrees-Mulder, Abel van der Wal, 
Marga van der Wel, Anneke van Boltaringen, 
Gerry Bouma, Willem Rijnierse, Marlene 
Thöne, Monique Lambregts, Berty Peterzen, 
Marjolijn Post, Monique Springer, Joosje 
Swellengrebel

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. Planners

Techniek
Toneelmeesters

Theatertechnicus gespecialiseerd
Theatertechnicus algemeen

Financiële
Administratie
Administrateur

Medewerkers financiële 
administratie

Bedrijfsleiders
Productiemedewerker 

horeca
Eerste ass. Horeca

Huismeesters Oproepmedewerkers
Portiers

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

Marketing & 
Communicatie
Senior medew. 
marketing & 

communicatie
Eerst ass. medew

marketing & 
communicatie

Vrijwilligers-coördinator 

Medewerkers kassa 
en receptie

Oproepmedewerkers

Kassa en 
receptie

Hoofd kassa en 
receptie 

Sales en Evenementen
Hoofd sales en 
evenementen

CRM
CRM-coördinator

Arbo
Preventiemedewerker

Werkvoorbereiders

ICT 
Coördinator
Medewerkers

Organogram
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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 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 ontvangst. We beloven 
onze bezoekers een veelzijdig podiumkunst-
aanbod en we bewijzen dat door goede recen-
sies 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.

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
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De sleutel tot duurzaamheid 
van Stadsschouwburg & 
Philharmonie Haarlem
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