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In 2017 heeft de Haagse Beek in het voorjaar en najaar weer twee programma’s
uitgevoerd.
Voorjaar 2017
Bach en de Russen
Joh. Seb. Bach: Ouverture (orkestsuite) No. 1 in C, BWV 1066
Pjotr Iljitsj Tsjaikovski: Pezzo capriccioso Op. 62
Cello: Anastasia Feruleva
Mieczyslaw Weinberg: Symphony No. 2 for String Orchestra, Op. 30
Op zaterdag 18 en zondag 19 maart 2017 gaf de Haagse Beek twee concerten in
respectievelijk de Lutherse kerk in Delft en Pulchri Studio in Den Haag. Soliste was de
briljante jonge Russische celliste Anastasia Feruleva. Het orkest stond voor de derde keer
onder leiding van Marien van Staalen.
Najaar 2017
Vive la France
Maurice Ravel: Introduction et allegro voor harp, fluit en klarinet
Harp: Michelle Verheggen
Fluit: Tirza Leenman
Klarinet: Vincent Martig
Albert Roussel: Sinfonietta, Op.52
Jean-Michel Damase: Concertino pour harpe et orchestre à cordes
Harp: Michelle Verheggen
Claude Debussy: Beau soir & La plus que lente
Harp: Michelle Verheggen,
Altviool: Rinde Yildiz
Frank Martin: É tudes - 2ème É tude Pour Le Pizzicato (Allegro moderato)
Claude Debussy: Sinfonietta, Movement 3 (Andantino)
Voor het najaarsproject was op veler verzoek een divers Frans programma samengesteld,
met de harp als centraal solo instrument. De Haagse harpiste Michelle Verheggen speelde
de solopartijen, aangevuld door Tirza Leenman op fluit, Vincent Martig op klarinet en
Rinde Yildiz op altviool. Het programma werd twee keer uitgevoerd: op 11 november in
Pulchri Studio in Den Haag en op 12 november in de Lutherse Kerk in Den Haag. Op
zaterdag 4 november was er een korte try-out in verzorgingshuis Oostduin. Klaus de Rijk
was wederom de dirigent.

Repetities
De Haagse Beek heeft net als in voorgaande jaren voornamelijk in verzorgingshuis
Oostduin in Den Haag gerepeteerd. Als tegenprestatie gaf het orkest een kort
zaterdagmiddag concert voor bewoners en familie, dat tevens als try-out voor de
concerten in november fungeerde. De relatie tussen orkest en het verzorgingshuis wordt
van beide kanten zeer gewaardeerd. De avond repetities vinden plaats op vrijdagavond.
Voor repetitiedagen vonden we onderdak bij de Vrije Scholen in Delft (Widar) en Den
Haag.
Voor beide projecten is gekozen voor een relatief korte periode van ongeveer
tweeëneenhalve maand en 10 repetities. Ondanks sporadische zorgen over een tekort aan
repetitietijd is dit een goede formule gebleken voor de Haagse Beek die past bij de wensen
van de orkestleden en bij de organisatiecapaciteit van het bestuur.
Publiciteit/programmaboekje
Voor beide projecten heeft Paul Adams weer de programmaboekjes en folders verzorgd.
Paul heeft ook de website van de Haagse Beek (www.haagsebeek.tk) opnieuw ontworpen
en is nu een prachtig visitekaartje voor het orkest. Ontwerp en vormgeving van de posters
en folders was in handen van Christen Deller.
Verspreiding van posters en folders gebeurd grotendeels door de orkestleden zelf.
Geprobeerd wordt om opgenomen te worden in de verschillende media die
concertaankondigingen plaatsen. De Haagse Beek heeft ook een eigen facebookpagina
waar concerten op worden aangekondigd.
Bestuurs
De bestuurssamenstelling van de Stichting Strijkorkest de Haagse Beek was in 2017:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid

Klaus de Rijk
Leonoor Oonk
Norbert Roozenburg
Paul Adams
Christian ter Veer

Het bestuur heeft ongeveer om de 6 weken vergaderd, met uitzondering van de
zomermaanden.
Orkestleden
De Haagse Beek heeft inmiddels een vaste kern van spelers die (bijna) alle projecten
meedoen. Concertmeester is Jasmijn Rais, die daarvoor veel waardering krijgt van
dirigenten en medespelers. Enig punt van zorg zijn de hoge strijkers, de poging om een
minimale bezetting van 8 1e en 6 2e violen te hebben, is nog niet succesvol geweest.

Financiën
Financieel heeft het orkest min of meer quitte gespeeld. Subsidies werden in 2017
ontvangen van de Stichting CultuurSchakel en Stichting Gilles Hondius Foundation, waar
het orkest ze zeer erkentelijk voor is. Vertegenwoordigers van de subsidiegevers waren
ook bij de concerten aanwezig.
De kascommissie bestaande uit Remi Wulkan en Roderik Rot heeft de financiële
boekhouding van 2017 gecontroleerd, in orde bevonden en geaccordeerd. Het in 2016
ontvangen legaat is nog niet aangesproken. Hiervoor worden plannen gemaakt voor het
lustrumjaar 2019 (zie ook hieronder).
Programma 2018 - 2019
Voor 2018 staan weer twee projecten gepland. Het eerste project zal onder leiding staan
van Marien van Staalen met muziek van Elgar, Beethoven en een aantal liederen van o.a.
Mahler, Poulenc, Strauss en Kooreman. Soliste zal de mezzosopraan Nina van Essen zijn.
Voor het tweede project zal de Haagse Beek samenwerken met een nieuwe dirigent,
Konradin Herzog. Hij zal stukken dirigeren van Schreker, Smit, Tü ü r en Dvorak.
Voor 2019 zijn er plannen om het 10-jarig lustrum te vieren. Hiervoor worden plannen
gemaakt door een lustrumcommissie. Marien van Staalen zal het lustrum project in het
voorjaar dirigeren.
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