
 

WEESP CHAMBER MUSIC FESTIVAL 2018 

- EVALUATIE - 

 

 
  



 

Inleiding 

Het Weesp Chamber Music Festival vierde in 2018 

haar eerste lustrum. Reden voor het Navarra String 

Quartet om er dit jaar een Schubertiade van te 

maken Franz Schubert is een van de favoriete 

componisten van Navarra. Ook werd besloten het 

festival met een extra dag uit te breiden. Vier dagen 

lang bracht Navarra samen met een aantal 

bevriende musici bekende en minder bekende 

werken van Schubert in diverse bezettingen ten 

gehore. Maar ook werden er enkele 

uitstapjes naar andere componisten 

gemaakt. Het geheel zorgde voor een 

indrukwekkend en gevarieerd programma 

in de sfeervolle Van Houtenkerk in Weesp. 

Ook was er weer speciale aandacht voor 

de jeugd waarvoor dit jaar een extra 

uitgebreid programma werd 

samengesteld. Het educatieprogramma biedt alle Weesper kinderen de gelegenheid al 

jong kennis te maken met klassieke muziek. 

Al met al was de lustrumeditie van het Festival een feest waar we met trots op terug 

kunnen kijken. Musici roemden de feestelijke en intieme sfeer en gasten genoten van de 

prachtige muziek en voelden zich in alle opzichten verwend. Een veel gehoorde 

opmerking was dat het Festival elk jaar professioneler lijkt te worden en dat de 

organisatie zo soepel loopt. Bijna alle concerten waren uitverkocht.  

Marije Johnston,  
2e violist Navarra 
String Quartet: 
 

“Wij spelen zelf niets 

 liever dan Schubert 

 en hopen in 2019 onze droom 

om alle Schubert kwartetten 

op CD te zetten te realiseren, 

met behulp van de Kersjesprijs 

van €50.000 die wij vorig jaar 

mochten ontvangen.” 



 

Concerten 

Het concertprogramma bestond uit zes concerten, van donderdagavond 12 tot en met 

zondagmiddag 15 april: 

 

1. “Wandering from Coast to Coast” 

Het openingsconcert op donderdagavond bood meteen al een gevarieerd 

programma. De avond begon met Schuberts lied ‘Die Götter Griechenlands’, 

gezongen door de internationaal vermaarde bas Matthew Rose. Daarna speelden het 

Navarra samen met pianist 

Tom Poster en cellist Guy 

Johnston Schuberts 

beroemde strijkkwartet 

‘Rosamunde’ en een van 

zijn vele pianotrio’s. De 

avond werd afgesloten met 

een uitstapje naar het 

prachtige hedendaagse 

'Dover Beach' voor 

strijkkwartet en zang van 

Samuel Barber.  

 

2. “About a Trout” 

Karin Strobos, die een groot succes 

was in het Festival van vorig jaar, 

kwam dit jaar terug. Op 

vrijdagavond 13 april zong zij 

opnieuw de sterren van de hemel. 

Zij startte met een aantal liederen 

van Brahms. Verder stond de 

avond in het teken van de forel. 

Karin zong Schuberts 

wereldberoemde lied ‘Die Forelle’, 

waarna het deels daarop 

gebaseerde Forellenkwintet ten 

gehore werd gebracht. Het kwintet bestond uit pianist Tom Poster, de Hoornse 

violiste Birthe Blom, de altvioliste van Navarra Simone van der Giessen, de Britse 

cellist Guy Johnston en de eerste contrabassist van het Nederlands Philharmonisch 

Orkest, Luis Cabrera. 



 

3. “Memories of Winter” 

Tom Poster en Matthew Rose verzorgden het 

jaarlijkse Late Night Candlelight Concert waarin 

zij de liedcyclus ‘Winterreise’ ten gehore 

brachten. Tijdens het concert werden de 

speciaal voor deze liedcyclus gemaakte 

schilderijen van de artieste Victoria Crowe op 

een groot scherm geprojecteerd. Om vast weer 

een beetje in een winterstemming te komen, 

werden alle bezoekers verwelkomd met een 

klein glaasje Weespermoppenlikeur.  

 

4. “Sehnsucht” 

Het zaterdagavondprogramma bestond uit 

Schuberts eerste vioolsonate, vier impromptu’s 

voor piano en Schuberts laatste strijkkwartet. 

Een avond vol ‘smachtend verlangen’, die al 

snel volledig uitverkocht was. De Hoornse 

violiste Birthe Blom en de Britse pianist Tom 

Poster stonden Navarra terzijde.  

 

 

5. “Muzikale Koekoekseieren” 

De zondagmorgen bracht een prachtig 

en heel ander concert: geen Schubert 

maar vier andere, minder bekende, 

componisten van voor en na zijn tijd 

passeerden de revue. Het waren stuk 

voor stuk juweeltjes. Ook de combinatie 

van instrumenten was heel bijzonder: 

Birthe Blom en Mark Heerink speelden 

respectievelijk op viool en orgel. Extra 

bijzonder was het om het oude Adema-

orgel van de Van Houtenkerk te horen, 

een bijzonder orgel dat helaas 

nauwelijks meer bespeeld wordt.  

 

 



 

6. Grand Finale 

Het festival eindigde op zondagmiddag met Schuberts Arpeggione sonate en zijn 

prachtige Octet voor 2 violen, cello, contrabas, fagot, hoorn en klarinet. Voor dit octet 

waren drie geweldige blazers uitgenodigd: Laurens Woudenberg, eerste hoornist in 

het Koninklijk 

Concertgebouworkest, 

Simon van Holen, 

contrafagottist in het 

Koninklijk 

Concertgebouworkest 

en Michael Hesselink, 

klarinettist uit Weesp 

die als eerste 

klarinettist speelde bij 

o.a. het Europees Jeugd 

Orkest, en het 

Rotterdam 

Philharmonisch Orkest. 

 
Met het concertprogramma op de avonden werden zo’n 1200 mensen bereikt van alle 

leeftijden, waaronder zelfs enkele jonge kinderen. Voor de zes concerten werden bijna 

1100 kaartjes verkocht en ook nog eens ruim 1oo vrijkaarten weggegeven aan sponsors, 

musici en vrijwilligers. Het vroege vrijdagavondconcert, het zaterdagavondconcert en het 

zondagmiddagconcert 

waren uitverkocht. De 

donderdagavond bijna. 

Maar ook het Late Night 

concert en het 

zondagochtendconcert 

werden goed bezocht. De 

prognose van ruim 160 

kaarten per concert werd 

ruim gehaald. 

Ca. 75% van de 

concertbezoekers kwam 

uit Weesp, de meeste anderen kwamen uit de regio van Het Gooi, Amsterdam en 

Omstreken. Maar er waren ook bezoekers uit Den Haag, Arnhem, Rotterdam en Utrecht 

en zelfs van over de grens. Daarmee is het steeds minder een puur plaatselijk evenement. 

Gedurende het hele festival hing er een feestelijke stemming. Alle musici en bezoekers 

waren enthousiast over de sfeer en de kwaliteit van het festival.  



 

Educatieprogramma voor de jeugd 

Net als elk jaar was er voor de jeugd een speciaal programma dat bestond uit een 

scholenprogramma voorafgaand aan het festival en een jeugdprogramma op de zaterdag 

tijdens het festival.  

 

Scholenprogramma – maandag 9 april 2018 
 

Vanwege het lustrum waren er dit jaar twee projecten voor 

de scholen. Voor de derde en vierde klassen van alle 

Weesper basisscholen verzorgde het Animoso ensemble 

een kleurrijke muzikale voorstelling gebaseerd op het 

Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns. Voor de 

klassen zes en zeven van de basisscholen was er een 

spannende voorstelling door meesterverteller René 

Groothof. Hij bracht een muzikale bewerking van In de ban 

van de Ring 

van 

Tolkien, 

met muziek 

van Johan 

de Mey. 

 

 

 

 

 

Beide voorstellingen waren 

een succes. In totaal hebben 

ca. 750 kinderen uit Weesp en 

50 leerkrachten en 

begeleiders aan het 

programma deelgenomen. Ze 

luisterden geboeid en deden 

enthousiast mee met de 

interactieve onderdelen. 

 

  



 

Jeugdprogramma - zaterdag 14 april 2018 
 

1. “Little Schuberts” 

Voor de allerkleinsten was er 

‘Muziek op schoot’ met een 

klassiek tintje. Meer dan twintig 

peuters werden met hun ouders 

door een muziekschooldocente 

uitgenodigd te spelen met geluid 

en muziek. Het geheel was 

geïnspireerd door thema’s uit de 

muziek van Schubert, zoals de 

forel en wandelen. 

 

 

2. Open podium 

Voor kinderen die al een 

instrument bespelen was er 

door de muziekschool van Globe 

een open podium georganiseerd 

in Fort Ossenmarkt. Kinderen 

van alle leeftijden lieten hun 

prestaties op piano, viool, of 

fluit horen.  

 

3. Ricciotti-orkest 

Heel bijzonder was het 

straatoptreden door 

Nederlands snelste en 

vrolijkste straatsymfonie-

orkest, het Ricciotti-

ensemble. Al spelend 

maakten de musici een 

rondje door het centrum 

van Weesp waarbij ze 

winkels in en uit liepen. Hun 

voorstelling eindigde in de 

Grote Kerk. 

 

 



 

4. “Cupcakes and Classics!” 

Voor het traditionele 

familieconcert op zaterdagmiddag 

was dit jaar het Nederlands Jeugd 

Strijkorkest onder leiding van Carel 

den Hertog uitgenodigd. Voor de 

twee vrouwelijke musici van het 

Navarra kwartet een vertrouwd 

orkest; beiden hebben in hun 

jeugdjaren bij het NJSO gespeeld. 

De Grote Kerk zat behoorlijk vol 

met gezinnen.  

Na afloop was er een uitgebreide high tea, 

aangeboden door de bakkers van Weesp. Het 

was één groot feest.  

Zo’n 250 kinderen met hun ouders hebben de 

beide concerten van het Ricciotti en NJSO op 

de zaterdagmiddag meegemaakt. 

 

 

5. Ontdek je instrument 

Na afloop van het concert was de Gooische 

Muziekschool aanwezig met informatie en met allerlei 

instrumenten die de kinderen mochten uitproberen.  

In totaal namen ruim vijftig kinderen aan de 

verschillende activiteiten deel. Er werd naar hartenlust 

gemusiceerd en geëxperimenteerd.   



 

Overige activiteiten 

Festivalwinkel 

Iets nieuws dit jaar was een pop-up 

festivalwinkel die gedurende de week 

van het festival in een leegstaand 

winkelpand in de Slijkstraat was 

geopend. De winkel werd door 

vrijwilligers bemand en door zowel 

professionele als amateurmusici benut 

om te musiceren. Het was een mooie 

plek midden in het centrum waar het 

winkelend publiek welkom was voor 

een kop koffie, informatie over het Festival te krijgen en natuurlijk om concertkaartjes te 

kopen. Het bleek een succes. 

 

Carillonconcert 

Een bijzonder programmanummer van het festival was het 

carillonconcert op zaterdagmiddag, tijdens de High Tea, op 

het Hemonycarillon van de Grote of Laurens Kerk. Speciaal 

voor het festival had de stadsbeiaardier van Weesp, Bauke 

Reitsma, een aantal stukken van Schubert voor carillon 

bewerkt. Zo konden ook Weespers die niet naar het festival 

kwamen, meegenieten van de prachtige muziek. Via een 

videoverbinding kon men in de Grote Kerk de beiaardier 

zien spelen. 

 

Mobiel vioolatelier 

Gedurende het hele festival was 

vioolbouwer Theo Marks in de Van 

Houtenkerk aanwezig met een mobiel 

mini-atelier om te laten zien hoe violen 

gebouwd worden en om vragen over de 

viool en de vioolbouw te beantwoorden.  

 

  



 

Deelnemende musici 

Navarra String Quartet: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

and Friends: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Magnus Johnston Marije Johnston Simone van der Giessen Brian O’Kane 
 viool viool altviool cello 

Tom Poster Matthew Rose Guy Johnston Karin Strobos 
 piano bas cello mezzosopraan 

Luis Cabrera Birthe Blom Mark Heerink Laurens Woudenberg 
 contrabas Viool orgel hoorn 

Michael Hesselink Simon van Holen Bauke Reitsma 
 klarinet fagot beiaard 



 

Voor Educatieprogramma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nederlands Jeugd Strijkorkest o.l.v. Carel den Hertog 

Ensemble Animoso René Groothof 

Ricciotti ensemble o.l.v. Leonard Evers 



 

Financieel verslag 

Ook in financiële zin is het festival goed verlopen, mede dankzij een uitstekende 

kaartverkoop, bereidwillige sponsoren en de vele vrijwilligers, waardoor de kosten 

minimaal konden worden gehouden. In bijgaand staatje van uitgaven en inkomsten is de 

realisatie van het WCMF 2018 naast de begroting van 2018 en de realisatie van 2016 en 

2017 gezet. Het resultaat van het festival bedraagt bijna € 1900 positief. Hieronder wordt 

dit resultaat nader toegelicht m.b.t. de kosten en opbrengsten. 

 

Kosten 

De kosten zijn € 2800 lager uitgevallen dan begroot. De grootste verschillen waren: 

 Musici + €  1500 

 Apparatuur/materiaal + €   900 

 Activiteitskosten - €  3200 

 Publiciteitskosten - €  1500 

De kosten voor musici waren hoger dan oorspronkelijk begroot. Vanwege het eerste 

lustrum en het aansprekende muzikale onderwerp van het festival, Schubertiade, was het 

programma uitgebreid met meer dagen en meer musici. Uiteraard zijn daarmee de kosten 

voor apparatuur en materialen eveneens hoger uitgevallen. 

De activiteitskosten vielen dit jaar lager uit, met name doordat de musici allemaal bij 

vrijwilligers konden worden ondergebracht en de kosten voor eten en drinken beperkt 

bleven. Ook de publiciteitskosten waren aanmerkelijk lager dan begroot. De kosten van 

de website zijn dit jaar beperkt gebleven tot het abonnement. Het beheer van de website 

ligt in de competente handen van een vrijwilliger. 

 

Opbrengsten 

De opbrengsten waren in totaal € 2500 hoger dan begroot en hoger dan in 2017. Dit kwam 

door de, weliswaar laat op gang gekomen, maar uiteindelijk betere, ticketverkoop, mede 

door de uitstekende publiciteit met onder meer posters, banners en de pop-up 

festivalwinkel. Daarnaast werd opbrengst gegenereerd met de verkoop van Cd’s en 

advertenties in het programmaboekje. 

De bijdrage van partners was lager dan begroot en veel lager dan in 2017. Dit kwam vooral 

doordat Stadsherstel lagere huurtarieven hanteerde en dus met lagere kortingen heeft 

gesponsord. Ook de bijdrage van het Navarra String Quartet was dit jaar vervallen. 

Daarentegen waren de subsidies en sponsorgelden € 5500 hoger dan begroot en hoger 

dan in de voorgaande jaren. Het verkrijgen van deze gelden heeft weer veel inspanning 

gekost. Enkele sponsoren van voorgaande jaren zijn dit jaar gestopt en anderen hebben 

minder toegewezen. Daartegenover staan een paar nieuwe sponsoren, waaronder de 

Stichting Mr. A. Fentener van Vlissingen Fonds, de Janivo Stichting en ‘herintreders’ zoals 



 

de Lakeland Foundation, de Gemeente Weesp, de Rotary en de Stichting Gereformeerd 

Burgerweeshuis. Trouwe sponsors zijn onder meer de P.W. Janssen’s Friesche Stichting, 

de Stichting Onderwijs Steunfonds en de Rabobank. Tenslotte hebben verschillende 

Weesper detaillisten ook dit jaar weer een bijdrage aan het festival gegeven. Voor zover 

mogelijk zijn bijdragen in natura opgenomen in de berekening van opbrengsten en de 

kosten. 

Met name dankzij de sponsorgelden kon het Educatieproject op professionele wijze vorm 

krijgen, waarbij de vele vrijwilligers en de medewerking van de Weesper detaillisten dit 

belangrijke onderdeel van het Festival financieel haalbaar maakten. 

 

Resultaat 

Ondanks de hogere kosten passend bij een uitgebreider festival, is het financieel resultaat 

met bijna € 1900 positief afgesloten, door het laag houden van de kosten, dankzij de inzet 

van vrijwilligers en de bijdrage van vele Weesper detaillisten die grote kortingen gaven of 

goederen in natura hebben geleverd. Daarnaast is de ticketverkoop buitengewoon goed 

verlopen, een teken dat het festival leeft – niet alleen in Weesp maar in de brede regio, 

tot zelfs over de grens. 

Dit resultaat levert, evenals de positieve resultaten in vorige jaren, een soliede financiële 

basis en ruim voldoende financieel vertrouwen voor de organisatie van het Chamber 

Music Festival Weesp in de komende jaren. 

 

Begroting en Realisatie WCMF 2018 
  

     
 2016 2017 2018 2018 

  Realisatie   Realisatie   Begroting   Realisatie  
KOSTEN     
Zaalhuur  € 7.091   € 6.086   € 7.500   € 7.476  
Apparatuur/materiaal  € 1.669   € 2.443   € 2.500   € 3.402  
Musici  € 12.591   € 14.789   € 20.300   € 21.817  
Activiteitskosten  € 6.283   € 8.903   € 9.750   € 6.507  
Publiciteit  € 3.463   € 1.493   € 4.550   € 2.825  
Administratiekosten  € 567   € 742   € 900   € 647  
TOTALE KOSTEN  € 31.663   € 34.456   € 45.500   € 42.673  

     
BATEN     
Opbrengsten  € 13.000   € 15.667   € 16.980   € 19.500  
Bijdragen partners  € 7.707   € 6.002   € 6.250   € 4.806  
Subsidies en sponsoring  € 16.900   € 17.949   € 22.270   € 20.265  
TOTALE BATEN  € 37.607   € 39.618   € 45.500   € 44.571  

     
SALDO BATEN - KOSTEN € 5.944 € 5.162 € 0 € 1.897 

  



 

Tenslotte 

Mede dankzij uw ondersteuning in welke vorm dan ook was het 

eerste lustrum van het Weesp Chamber Music Festival een groot 

succes. Wij willen u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage. 

 

Het Weesp Chamber Music Festival heeft inmiddels een 

belangrijke plaats gekregen in het culturele aanbod in Weesp. De 

organisatie van het festival verheugt zich in een steeds groter 

draagvlak onder de inwoners van Weesp en Omstreken. Dit blijkt 

onder andere uit het groeiend aantal vrienden dat dit jaar is 

gestegen tot bijna 100. Ook uit het aantal verkochte passe-

partouts, dat dit jaar ruim 30 

bedraagt, op een maximum 

van 200 zitplaatsen, blijkt dat 

bezoekers enthousiast zijn.  

 

Een groeiende groep 

enthousiaste vrijwilligers 

ondersteunt de stichting door 

te assisteren tijdens de 

organisatie van de concerten, 

het verlenen van 

huisvesting aan de musici en het zorgen voor 

maaltijden voor de musici. Als zodanig is het festival 

een spraakmakend evenement in Weesp, waar de hele 

bevolking weet van heeft.  

 

"Ontzettend 

bedankt voor de 

prima organisatie, 

gastvrijheid en 

goede zorgen  

tijdens de festival-dagen. Ik 

vond het echt een geweldig 

festival. Alles was zo goed 

georganiseerd, de musici 

werden in de watten gelegd 

en er heerste een fijne sfeer. 

Jullie kunnen trots zijn op zo’n 

mooi festival!" 

Birthe Blom, violiste 

“Nog steeds is mijn hoofd en hart vol van het 

fantastische muziekfestival, door u en uw team zo 

vlekkeloos georganiseerd voor ons 

kamermuziekliefhebbers. Als vriend van het festival wil 

ik u beiden en uw team van vrijwilligers graag dank-

zeggen voor alle zeven schitterende concerten die ik 

heb bijgewoond. Ik heb bijzonder genoten, vooral door 

het hoge niveau van de uitvoerenden en de prachtige 

en zeer afwisselende keuze van de werken. Een gigant 

als Schubert verdient zo dat hij de hoofdpersoon was 

van deze onvergetelijke vierdaagse muziekmarathon.  

In u dank ik ook alle uitvoerenden, het geweldige 

Navarra String Quartet, maar zeker ook de 

oorstrelende solist Matthew Rose, de formidabele 

pianist Tom Poster en de stralende Birthe Blom. 

Wat fijn dat nu al zeker is dat er een vervolg komt in 

maart 2019. Ik kijk ernaar uit.” 

Jan Overduin, bezoeker 



 

Ook de deelnemende musici waren weer erg 

verguld met de intieme sfeer van het festival, 

de welkome ontvangst in 

gastgezinnen, de soepele organisatie en 

het enthousiasme van het publiek.  

 

Volgend jaar zal de zesde editie van het 

Weesp Chamber Music Festival 

plaatsvinden. Ook dan zouden wij weer 

graag een beroep op u doen. En 

vanzelfsprekend hopen we u dan ook 

weer te ontmoeten in de Weesper Van 

Houtenkerk. 

 

  

Thank you again to you all - the 

organisers, musicians and our 

wonderful audience for making 

the 5th Weesp Chamber Music 

Festival such a success. We  

remain humbled by the incredible sense 

of community in Weesp and thank you all 

for your love and enthusiasm towards us, 

our guest musicians and the Festival. 

Plans for next year have already began 

and we look forward to welcoming you in 

2019. 

Magnus Johnston, violist Navarra String 

Quartet 



 

Stichting Chamber Music Weesp 

Stichting Chamber Music Weesp 

Oudegracht 85, 1381 XX Weesp 

organisatie@wcmf.eu 

www.weespchambermusicfestival.nl 

 

KvKnummer 64243095 

RSIN/fiscaalnummer 855582133 

 

Bankrelatie: 

Triodosbank, Utrechtseweg 44, Zeist 

IBAN: NL26 TRIO 0212 1771 76 

BIC: TRIONL2U 

 

Bestuur 

M.L. Lamers (voorzitter) 
J.W. Noordzij (penningmeester) 
S. Kerssemakers (secretaris) 
C.R.H. Miles 
J.F. Flinterman 

 

Festivalteam 

J. van Breevoort 
M. Zandee 
E.J. Bootsma 
S. Prinssen 
M.J.S.J. van der Giessen 
 

mailto:organisatie@wcmf.eu


 

Sponsoren 

 

Wij danken onze Sponsoren: 

 

 

 

 

 

En de detailhandel van Weesp met hun bijdrage: 

 

Albert Heijn Amstellandlaan 

Babs Witteman Fotografie 

Bakkerij Cor Mühl 

Banketbakkerij J.J. Wesselman 

Bloemenhuis Acacia Boulangerie Le 

Perron Weesp 

Brood- en Banketbakkerij Abbekerk  

Café-Restaurant Aaltje  

Creative Outburst 

Enorm van Driel 

Eetcafé 't Heertje 

Femmie Photography 

Hollands Glorie  

JB Webdesign 

Juwelier De Vries 

Kapsalon in den Blonden Krullebol 

Karin Wesselman Mode 

Pronk Juweel 

Rijx Grafisch Ontwerp 

Rob van Dam Photography 

Slijterij Overmars. 

Vishandel J&J 

Woninginrichting Wagenaar 

IJssalon Nelis 

 


