Strijkorkest de Haagse Beek
Jaarverslag 2019
In 2019 heeft de Haagse Beek in het voorjaar en najaar opnieuw twee programma’s
ingestudeerd en uitgevoerd.
Voorjaar 2019
Sinds 2014 leidt Marien van Staalen het voorjaarsproject van de Haagse Beek. De concerten
vonden plaats op 30 maart in de Lutherse Kerk te Delft en op 31 maart in de Paleiskerk te
Den Haag.
Ook dit keer wist de Haagse Beek weer een bijzonder programma samen te stellen:
°
°
°
°

Edvard Grieg - Two Nordic Melodies op. 63
W.A. Mozart – Klarinetconcert in A majeur, KV 622
Solist: klarinettist Dick Ornee
Dmitri Shostakovich - Two pieces for string octet opus 11 (bewerking voor
strijkorkest M. van Staalen)
Nikolai Myaskovsky - Sinfonietta in A minor for string orchestra opus 68

De klarinet solist Diederik Ornée, speelde het klarinetconcert van Mozart op een historische
klarinet. Vooraf hield hij een korte inleiding over het instrument waarbij hij de diverse
mogelijkheden demonstreerde.
De Sinfonietta van Myaskovsky wordt zelden uitgevoerd, maar dat is beslist onterecht: het is
een prachtig stuk. De bewerking van Shostakovich was spannend en uitdagend voor het
orkest en werd met veel succes ten gehore gebracht.

Najaar 2019
Voor het najaarsproject werd er samengewerkt met de Kroatische dirigent Ivan Hut. Dit
bood het orkest de gelegenheid om kennis te maken met de voor ons totaal onbekende
Kroatische strijkmuziek. Wij waren bijzonder verrast door de originaliteit en de kwaliteit van
de Kroatische composities. Deze muziek wordt in Nederland zelden tot nooit uitgevoerd.
Het programma:
° Krsto Odak – Passacaglia
° Pavle Dešpali- Concert voor Cello en strijkorkest

°
°
°

Blagoje Bersa - Idila voor cello en strijkorkest
Tomislav Uhlik- Mala slavonska rapsodija (2010)
Boris Papandopulo - Sinfonietta voor strijkorkest opus 79

De solocellist was Pieter de Koe. De concerten vonden plaats op 16 november in de
Lutherse Kerk te Delft en op 17 november in de Paleiskerk te Den Haag, beide keren voor
een goed gevulde zaal.
Repetities
De Haagse Beek heeft net als in voorgaande jaren voornamelijk in verzorgingshuis Oostduin
in Den Haag gerepeteerd. Als tegenprestatie gaf het orkest op 9 november een kort
zaterdagmiddagconcert voor bewoners en familie, dat tevens als try-out 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 School in Delft (Widar) en in verzorgingshuis Florence, locatie Rijswijk.
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 de programmaboekjes en folders verzorgd. Paul
onderhoudt tevens de website van de Haagse Beek (www.haagsebeek.tk) en deze site is een
prachtig visitekaartje voor het orkest. Ontwerp en vormgeving van de posters en folders en
visitekaartjes was in handen van Christen Deller en Paul Adams.
Verspreiding van posters en folders gebeurt 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.
Bestuur
De bestuurssamenstelling van de Stichting Strijkorkest de Haagse Beek was in 2019:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Lid:

Leonoor Oonk
Paul Adams
Norbert Roozenburg
Christian ter Veer

Ellen Dieleman ondersteunt bij het bestellen en beheren van de bladmuziek.

Het bestuur heeft ongeveer om de zes weken vergaderd, met uitzondering van de
zomermaanden.
Orkestleden
De Haagse Beek heeft inmiddels een vaste kern van spelers die (bijna) alle projecten
meedoen. Daarnaast is er een wisselend aantal mensen dat per project aansluit. In 2019 is er
gekozen voor een professionele concertmeester. In het voorjaar werd deze functie ingevuld
door violiste Anne-Marie Volten en in het najaar door Judith Heeren.
Financiën
Financieel heeft het orkest in 2019 meer besteed aan zaalhuur, repetitielocaties en
gastspelers wat niet geheel gecompenseerd werd door de verkregen subsidies van de
Stichting CultuurSchakel waardoor er wat meer verlies is geleden.
De kascommissie bestaande uit Remi Wulkan en Roderik Rot heeft de financiële
boekhouding van 2019 gecontroleerd en geaccordeerd.

Programma 2020
In 2020 bestaat het orkest tien jaar en wordt er voor de lustrumconcerten een bijzonder
programma samengesteld. Violiste Emmy Storms zal onder meer de Tzigane van Ravel in een
bewerking voor strijkorkest ten gehore brengen. De artistieke leiding is in handen van
Marien van Staalen.
Bijlage – Financieel Jaarverslag 2019

