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1. INLEIDING
1.1 Gegevens
Naam:
Roepnaam:
Jaar van oprichting:
KvK-nummer:
BTW-nummer:
RSIN:
Bankrekening:

Postadres:
Facturatie-adres:
Bezoekadres:
Telefoonnummer:
Email:
Website:
Contactpersoon:
Telefoonnummer:
Email:

Stichting Amsterdam Corelli Collective
Amsterdam Corelli Collective
2015
63306492
NL855178772B01
855178772
St. Amsterdam Corelli Collective
IBAN: NL73KNAB0732073014
BIC: KNABNL2H
Boomstraat 7-1, 1015LA Amsterdam
Boomstraat 7-1, 1015LA Amsterdam
Boomstraat 7-1, 1015LA Amsterdam
+31 6 18 47 95 85
info@amsterdamcorellicollective.com
www.amsterdamcorellicollective.com
Mario Sarrechia
+31 6 18 47 95 85
mario.sarrechia@mac.com

1.2 Organisatie
Categorie:
Type organisatie:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Looptijd:
Management:

Barok strijkersensemble
Stichting
Isabel Louise Franenberg
Johannes Harm Hofmann
Thomas Arnold Peter Hoekstra
Onbepaalde tijd
Rene Coolen
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2. ALGEMENE INFORMATIE
2.1 Organisatorische doelen
Het vergroten van de bekendheid van de muziek van Corelli en tijdgenoten door het
uitvoeren van concerten en muzikale programma’s met de nadruk op strijkersrepertoire
Barokperiode.

2.2 Organisatie
Amsterdam Corelli Collective is een ensemble voor strijkmuziek met een focus op Amsterdam
en de rijke barokgeschiedenis van deze stad. Het ensemble speelt zonder dirigent en heeft een
uniek eigen geluid. De leden van het ensemble zijn allen geschoold op het gebied van Oude
Muziek. Jongeren vormen een speciale doelgroep voor het Amsterdam Corelli Collective. We
willen deze groep de stad en zijn muzikaal-culturele geschiedenis laten ontdekken.

2.3 Artistiek team
Artistieke leiding:
Projectleider:
Manager:
Financiën:

Ryuko Reid & Mario Sarrechia
Zaynab Martin
Rene Coolen
Kim White
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2.4 Huidige activiteiten
2.4.1 Type concerten
•
•
•
•

het ensemble speelt strijkmuziek uit de barok
het kan zowel in intieme als op grotere concertlocaties optredens verzorgen
iedere productie is uniek
het orkest maakt gebruik van diverse speelvormen: uit het hoofd spelen, story-telling,
beweging tijdens spelen, etc.

2.4.2 Educatieve projecten
•
•
•

•

workshop voor kinderen met barokdans
tweedelige workshop voor kinderen die Nederlands leren nadat ze net verhuisd zijn
naar Nederland
samenwerking met de Muziekschool Amstelveen – 3 kinderen werd de basis van de
historische uitvoeringspraktijk aangeleerd en hebben met ons een concert gegeven in
Muziekgebouw ’t IJ (Amsterdam) op 10 maart 2015
een kinderconcert te Helmond tijdens het project met Shunske Sato in mei 2019
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3. TERUGBLIK EN EVALUATIE 2015-HEDEN
3.1 Oprichting
Amsterdam Corelli Collective werd in het najaar van 2013 opgericht door barokvioliste
Ryuko Reid en enkele van haar medestudenten aan het Conservatorium van Amsterdam. Het
doel destijds was om binnen de context van het conservatorium meer muziek van de
beroemde Italiaanse barokcomponist Arcangelo Corelli te spelen, met name dan zijn
beroemde en in Amsterdam uitgegeven Concerti Grossi. In december van dat jaar vond het
eerste concert van het ensemble plaats in het Conservatorium van Amsterdam.
In de loop der jaren ontwikkelde Amsterdam Corelli Collective zich tot een op zichzelf
staand ensemble. Eens uit de kinderschoenen en de banden met het conservatorium
ontgroeid, probeert zij op hoogstaande manier muziek uit de barok tot vroeg-klassieke periode
(lees 1650-1800) op historische instrumenten uit te voeren met een diepgaande belangstelling
voor de destijds gangbare uitvoeringspraktijk.

3.2 Ontwikkeling
Vanaf de aanvang was duidelijk dat het strijkersensemble, naast het gebruik van een historisch
instrumentarium, op hedendaags onconventionele manier zou werken zonder dirigent - iets
wat echter in historische context heel gebruikelijk was. Degene die het ensemble “leidt” speelt
dus tegelijkertijd mee, zij het als solist of aanvoerder van een instrumentengroep. Dit geeft als
resultaat dat er een grote verantwoordelijkheid bij de hele groep ligt en elke individuele
musicus een verantwoordelijk draagt. Doordat de restricties die de eenzijdige visie van een
dirigent heeft in deze situatie niet opgaan, heerst er een collectief idee dat vanuit de groep
als geheel voortkomt.
Daarnaast was er een grote liefde voor de muziek van Corelli, die vandaag de dag iets
te weinig uitgevoerd wordt, maar in historisch perspectief van niet te ontkennen belang is
geweest. Met name zijn Concerti Grossi hebben hun stempel op de ontwikkeling van de westerse
muziekgeschiedenis gedrukt en hadden hun naslag in onder meer de muziek van Bach,
Vivaldi en Handel.
Ook was er een groot aanknopingspunt met de stad Amsterdam. Van nature uit een
stad die veel nationaliteiten samenbrengt, ook nu nog. Het ensemble bestaat uit een brede
waaier aan verschillende nationaliteiten en draagt in die zin de internationaliteit van de stad
uit. Meer nog is het historische belang van Amsterdam als centrum voor de verspreiding van
muziekpublicaties. Reeds in de 18e eeuw werden tot op heden historisch belangrijke uitgaves
verspreid, waaronder de muziek van Corelli.
Na haar succesvolle debuut aan het Conservatorium van Amsterdam in 2013, werden de
filosofische fundamenten van het ensemble vastgelegd. Zo zou het ensemble voornamelijk een
strijkersensemble zijn, met de toevoeging van een klavecimbel, en geen gebruik maken van
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een dirigent. In 2014 volgde een nieuw concert aan het Conservatorium van Amsterdam dat
met succes onthaald werd. Hierna werd besloten het ensemble op te geven voor de Fringeserie van het MAfestival te Brugge en het Festival Oude Muziek Utrecht, twee van de
meest toonaangevende oude muziekfestivals in de Lage Landen. Na de deelname volgden nog
enkele mooie projecten met onder meer barokviolist Shunske Sato (heden artistiek leider
van de Nederlandse Bachvereniging) en een conferentie met de bekende musicoloog Richard
Taruskin.
Eind 2014 besloot Amsterdam Corelli Collective deel te nemen aan de audities voor
het Eeemerging-programma van het prestigieuze Festival d’Ambronay. Het ensemble
werd geselecteerd en was het eerste grotere ensemble dat zou deelnemen aan het programma.
Dit leidde tot residenties en concerten in Slovenië, Frankrijk en Italië in 2015. Eveneens nam
Amsterdam Corelli Collective deel aan de York Early Music Competition en werd een
groot fragment van haar deelname uitgezonden op de radio van de BBC.
Na haar ervaringen en leerproces tijdens het Eeemerging programma besloot het
ensemble in 2016 het leiderschap onder te brengen bij aanvoerder Ryuko Reid en klavecinist
Mario Sarrechia. Beiden zouden in nauw overleg met de andere leden van het ensemble een
artistiek karakter ontwikkelen. Een hoogtepunt hierbij was ongetwijfeld een prachtig en
uitverkocht concert in de kleine zaal van het Concertgebouw Amsterdam. Deze nieuwe
ontwikkeling kon op veel waardering rekenen en resulteerde in de deelname aan het
Grachtenfestival Amsterdam (samen met blokfluitiste Lucie Horsch) alsook aan de
International Young Artist’s Presentation georganiseerd door het Belgische Musica en
concertzaal AMuz.
De deelname en positieve kritiek aan laatste resulteerde dat het ensemble in 2017 door
Musica werd uitgenodigd om deel te nemen aan haar eigen festival Alba Nova. Opnieuw
gooide Amsterdam Corelli Collective grote ogen en wist zij in haar eigenzinnige
programmering toeschouwer en organisator te verbazen. Een resultaat hiervan is dat zij in
oktober 2018 een samenwerking aangaat met de beroemde Tsjechische sopraan Hana
Blažíková in AMuz te Antwerpen.
Midden 2019 staat een concertreeks gepland rondom de feestelijke heropening van de
Amsterdamse stadsschouwburg. Hiervoor heeft het ensemble Shunske Sato opnieuw weten
te engageren om inspirerend de leiding te nemen. Op het programma staat virtuoze muziek
van onder meer Vivaldi die voor en in de Amsterdamse Stadsschouwburg gespeeld werd
tijdens haar Eeuwfeest begin 18e eeuw.
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4. PLANNEN EN ACTIVITEITEN 2018-2022
4.1 Artistieke doelen
4.1.1 Ensemble
Binnen Nederland een identiteit ontwikkelen als een strijkersensemble dat gespecialiseerd is in
oude muziek, maar ook unieke concerten en workshops voor kinderen aanbiedt.

4.1.2 Concerten
Korte termijn (2018-2019)
oktober 2018: AMuz Antwerpen (BE) samen met Hana Blažíková
mei 2019: project met Shunske Sato rondom de Amsterdamse Stadsschouwburg
zomer 2019: mogelijk het Grachtenfestival Amsterdam

Lange termijn (vooruitzichten, plannen)
oktober 2019: concert in zalen in België (AMuz en Concertgebouw Brugge)
2020: GayPride Festival tour
2020/2021: Europese tour met muziek van Corelli en andere componisten die
uitgegeven zijn in Amsterdam (CD promo)
2021: Utrecht Oude Muziekfestival
2022: Concertgebouw Amsterdam
2022: Deelnemen aan een Europees muziekfestival buiten Nederland

4.1.3 Opnames
begin 2019: uitzending live-opname van concert met Hana Blažíková in AMuz
mei 2019: live-opname van project met Shunske Sato
eind 2019: demo-cd
2020/2021: cd-opname en release: barokcomponisten uitgegeven in Amsterdam
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4.1.4 Publiek
•
•

we willen nieuw inzicht bieden, een nieuwe manier om te kijken/luisteren naar muziek
door gebruik te maken van verschillende disciplines (storytelling, acteurs, dansers, etc.)
een gevarieerde leeftijdsgroep in het publiek, inclusief jonger dan 12

4.1.5 Educatie
•
•

workshops ontwikkelen voor kinderen van 7 tot 16 jaar, die dieper ingaan op de
verschillende aspecten van de barokmuziek: dans, retoriek, barokke gestiek, etc.
kijken naar de muziek door de ogen van kinderen, interactie uitlokken (ook zonder
woorden), etc.

4.1.6 Onderzoek
•
•

Ryuko Reid zet haar onderzoek voort met betrekking tot het aanleren van
barokmuziek en de historische uitvoeringspraktijk aan kinderen
het project rondom de Amsterdamse Stadsschouwburg is een aanzet om samen met
musicologen (Rudolph Rasch, Universiteit Utrecht) tot een artistiek programma te
komen
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4.1.7 Musici
VASTE LEDEN (dd. oktober 2018)
Viool
Ryuko Reid (UK-JPN)
Asuka Sumi (JPN)
Hannah Visser (NL)
Christine Verdon (CHE)
Kim White (NL)
Isidro Albarreal (ESP)
Alba Encinas (ESP)
Francesco Bergamini (ITA)

Altviool

Violone
Zaynab Martin (UK-AUT)

Klavecimbel
Mario Sarrechia (BEL)

Isabel Juárez (ESP)
Annemarie Kosten-Dür (NL-AUT)
Cello
Maximiliano Segura Sánchez (ESP)
Irene Kok (NL)

REMPLACANTEN EN WISSELENDE LEDEN (dd. oktober 2018)
Viool
Sara de Vries (NL)
Elise van der Wel (NL)
Stijn Schmeddes (NL)
Agnieszka Papierska (POL)
Ana Vasic (SVN)

Altviool
Isabel Franenberg (NL)
Violone
Jesse Solway (CAN)
Klavecimbel
Panos Illiopoulus (GRC)

Cello
Octavie Dostaler-Lalonde (CAN)
Michael Tweed-Kent (USA)
Edouard Catalan (FRA)
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4.2 Zakelijke doelen
4.2.1 Promotie
oktober 2018: photoshoot en promotievideo
januari 2019: aanvragen subsidies voor project met Shunske Sato
Daarnaast:
• om de 6 maanden: komende concerten adverteren naar impresariaten en
concertlocaties via email
• om de 12 tot 18 maanden: drukken van nieuwe brochure om te verspreiden naar
impresariaten, concertlocaties en festivals.

4.2.2 Sponsors en Vrienden
•
•

vier keer per jaar een nieuwsbrief uitbrengen
de groep “vrienden van” en sponsors uitbreiden

4.2.3 Personeel en organisatie
•
•

actief op zoek gaan naar een manager om de representatie en organisatie te
ondersteunen
leden binnen het ensemble zetten hun toegewezen taken voort

4.2.4 Website
•
•
•
•
•

recentelijk geüpdatet met nieuwe logo en huisstijl
nieuwsbrief up to date houden
kalender up to date houden
recentelijk nieuwe persfoto’s uploaden
nieuwe opnames uploaden
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4.2.5 Financiën en budget
•
•

toekomstige projecten extern laten financieren (fondsenwerving, crowdfunding,
concertpodia, etc.)
aanvragen van meerjarensubsidie

4.2.6 Financiën en budget
•
•
•

doelstelling om toekomstig werk te laten betalen met de verloning €100 per
repetitie/opnamedag en €150 per concert
alle reisonkosten vergoed
aanvraag fondsen vanaf januari 2019

12

BIJLAGE A
Overzicht concerten 2014-heden
2014
7 augustus |Provinciaal Hof, Brugge (BE) | 14:00
Concert als onderdeel van het MAfestival Brugge (fringe).
1 september | Tivoli Vredenburg (Hertz-zaal), Utrecht (NL) | 15:30
Concert als onderdeel van het Utrecht Oude Muziekfestival (fringe).
26 november | Torpedo Theater, Amsterdam (NL) | 20:00
Concert als onderdeel van “De 100e Mus”.
16 december
Conservatorium van Amsterdam (Bernard Haitinkzaal), Amsterdam (NL)
14:30
Concert onderdeel van een conferentie met musicoloog Richard Taruskin.

2015
7 maart | Scheepvaartmuseum, Amsterdam (NL) | 14:00
Lunchconcert met muziek van Stradella, Geminiani, Corelli en Locatelli.
10 maart | Muziekgebouw aan 't IJ, Amsterdam (NL) | 12:30
Lunchconcert met muziek van Stradella, Geminiani, Corelli, Bach en Locatelli.
Met counter-tenor Eduardo Rojas.
19 maart | Orgelpark, Amsterdam (NL) | 20:00
Concert onderdeel van het Vondelpark Festival, met counter-tenor Eduardo Rojas.
19 juni
Conservatorium van Amsterdam (Sweelinckzaal), Amsterdam (NL) | 12:30
Lunch concert, als voorbereiding voor de York Early Music Competition.
21 juni | Grote Kerk, Monnickendam (NL) | 15:50
"H-Moll Messe" (BWV 232) - Johann Sebastian Bach
In samenwerking met het koor PA'dam.
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11 juli |National Centre for Early Music, York (GB) | 16:35
Finale van de York Early Music Competition.
22 augustus | Slovenska Bistrica Castle, Slovenska Bistrica (SI) | 20:30
"Corelli's Butterfly Effect"
Corelli's erfenis met muziek van Stradella, Corelli, Handel, Geminiani en Locatelli.
23 augustus | Turjak Castle, Velike Lašče (SI) | 20:30
"Corelli's Butterfly Effect"
Corelli's erfenis met muziek van Stradella, Corelli, Handel, Geminiani en Locatelli.
29 augustus | Pieterskerk, Utrecht (NL) | 15:30
"Corelli's Butterfly Effect"
Concert als onderdeel van het Utrecht Oude Muziekfestival (fringe).
Met sopraan Myriam Arbouz.
30 september | La Rentrée Buissonière, Geneva (CH) | 20:00
"Corelli's Butterfly Effect"
Corelli's erfenis met muziek van Stradella, Corelli, Handel, Geminiani , Avison en Locatelli.
3 oktober | Salle Monteverdi, Ambronay (FR) | 14:30
Concert onderdeel van Ambronay's Eeemerging-project.
2-11 november | Ghislieri (IT)
Residentie onderdeel van Ambronay's Eeemerging-project.
14 november | Noordenbergstraat 9, Deventer (NL) | 12:00, 13:00, 14:00
Concert onderdeel van het Reincken Festival Deventer.

2016
3 februari | Concertgebouw Amsterdam (kleine zaal), Amsterdam (NL) | 12:30
Lunchconcert met muziek van Vivaldi, Handel en Hasse.
23 april | Hervormde Kerk, Nieuwkoop (NL) | 20:00
"The Imitation Game"
Italiaanse muziek door niet-Italiaanse componisten. Met sopraan Myriam Arbouz.
24 april | Begijnhofkerk, Antwerp (BE) | 15:00
"The Imitation Game"
Italiaanse muziek door niet-Italiaanse componisten. Met sopraan Myriam Arbouz.
14 juli | Stadsschouwburg, Haarlem (NL) | 20:15
"Ascanio in Alba" - Wolfgang Amadeus Mozart
In samenwerking met Haarlems Koor Lokaal, olv. Wim Dijkstra.
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15 juli | Stadsschouwburg, Haarlem (NL) | 20:15
"Ascanio in Alba" - Wolfgang Amadeus Mozart
In samenwerking met Haarlems Koor Lokaal, olv. Wim Dijkstra.
12 augustus | Keizersgrachtkerk, Amsterdam (NL) | 16:00
“The birth of the symphony”
Concert onderdeel van het Grachtenfestival 2016. Met blokfluitiste Lucie Horsch.
21 augustus | AMuz, Antwerp (BE)
Concert onderdeel van Musica's International Artist's Presentation.

2017
31 maart | Oude Kerk, Zoetermeer (NL) | 14:00
“Matthäus-Passion” (BWV 244) - Johann Sebastian Bach
In samenwerking met COV Cantate Deo, olv. Marco Kalkman.
25 juni | Alden Biesen, Bilzen (BE)
"Time enough for Sorcery"
Music van Bach, Locke en Geminiani. Concert onderdeel van Musica's AlbaNova festival.
2-5 juli | Splendor, Amsterdam (NL)
“Vespro della Beata Vergine” - Claudio Monteverdi
Samenwerking tussen Amsterdam Corelli Collective en Seconda Prat!ca.
18 november | Oudhoornse Kerk, Alphen aan den Rijn (NL) | 16:00
“Nun komm, der Heiden Heiland” (BWV 61) - Johann Sebastian Bach
“Gloria” (RV 589) - Antonio Vivaldi
“Magnificat” (ZWV 107) - Jan Dismas Zelenka
In samenwerking met Oratoriumkoor Alphen, olv. Patrick Pranger.
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2018
28 oktober | AMuz, Antwerp (BE) | 15:00
“The Italian Haven”
Met sopraan Hana Blažíková.

2019
24 mei | Waalse Kerk, Amsterdam (NL) | 19:30
“De Schouwburg in Vuur en Vlam”
Met violist Shunske Sato.
26 mei | Auditorium Elkerliek Ziekenhuis, Helmond (NL) | 20:00
“De Schouwburg in Vuur en Vlam”
Met violist Shunske Sato.
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