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1. ALGEMEEN
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:
Beloningsbeleid:
Looptijd:
Management:

Barok strijkersensemble
Stichting
Isabel Louise Franenberg
Johannes Harm Hofmann
Thomas Arnold Peter Hoekstra
Onbezoldigd
Onbepaalde tijd
René Coolen

Artistieke leiding: Ryuko Reid & Mario Sarrechia
Projectleider:
Zaynab Martin
Financiën:
Kim White
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1.3 Organisatorische doelstellingen
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.

1.4 Culturele functie
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.

1.5 Financieel
Zie Jaarrekening 2017.
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2. ACTIVITEITEN IN 2017
2.1 Inleiding
Na het aflopen van het Eeemerging-programma van het Festival d’Ambronay in 2015 stond
het ensemble op eigen benen betreft het organiseren van concerten. Er werd gekozen om
minstens één keer per jaar een eigen project te organiseren en daarnaast ook als
ondersteuningsensemble te dienen voor bijvoorbeeld amateurkoren. Daarbij zou dan
geprobeerd worden om minstens één keer per jaar ook deel uit te maken van een festival.

2.2 Concerten
31 maart 2017 | Oude Kerk, Zoetermeer (NL) | ‘Matthäus-Passion’
Concert waarbij Amsterdam Corelli Collective als ondersteunend ensemble diende voor een
amateurkoor. In dit geval was dat het koor COV Cantate Deo onder leiding van Marco
Kalkman. Dit soort samenwerkingen gebeurden al vaker in 2015 (H-Moll Messe) en 2016
(Ascanio in Alba). Het wordt door het ensemble als een verrijking gezien om zulke koren een
professioneel ensemble aan te bieden. Voor dit project werd het ensemble uitgebreid met
blazers.
25 juni 2017 | Alden Biesen, Bilzen (BE) | ‘Time enough for Sorcery’
Eigen project met als overkoepelend thema “betoverende” muziek. Dit project werd door
Impulscentrum Musica gekozen voor hun jaarlijkse festival AlbaNova. Muziek was van onder
meer Bach, Locke en Geminiani (met zijn zelden uitgevoerde ‘Foresta Incantata’). Tegelijkertijd
werden er ook citaten van Shakespeare voorgedragen. De twee concerten waren in de
openlucht en werd twee keer uitgevoerd, waarbij de reacties vanuit het publiek en de organisatie
heel enthousiast waren.
4-7 juli 2017 | Splendor, Amsterdam (NL) | ‘Maria-vespers’
Met collega Eeemerging-ensemble ‘Seconda Prat!ca’ ontstond na de Amsterdam Early Music
Days (door Seconda Prat!ca in mei georganiseerd) het idee voor een samenwerking. Omdat het
ook Monteverdi-jaar was, viel de keuze op zijn Maria-vespers. Maar daarbij zou een volledige
vesperdienst op touw worden gezet waarbij Monteverdi’s voorgangers en erfenisdragers
bekende koren uit zijn meesterwerk zouden omkaderen. Dit resulteerde in vier interessante en
boeiende residentie-dagen in Splendor Amsterdam.
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18 november 2017 | Oudhoornse Kerk, Alphen aan den Rijn (NL)
Een samenwerking met amateurkoor Oratoriumkoor Alphen onder leiding van Patrick
Pranger. Het besloeg een veeleisend programma met een ‘Magnificat’ van Zelenka (ZWV 107),
de cantate ‘Nun komm, der Heiden Heiland’ van Bach (BWV 61) en het bekende ‘Gloria’ van
Vivaldi (RV 589). Na afloop van het concert werden we door koordirigent bedankt voor de
vlotte en professionele samenwerking.

2.3 Educatieve projecten
Dit jaar hebben er geen educatieve projecten plaatsgevonden. We willen graag dat er bij de
volgende eigen projecten altijd standaard een educatief luik aan verbonden is.

2.4 PR
De PR kan beter, vooral het bijhouden en promoten van concerten op de website en sociale
media is nog voor verbetering vatbaar. Daarnaast merkt het ensemble ook op dat er veel meer
kan worden ingezet op nieuwsbrieven en de promotie via Instagram. Deze werkpunten worden
meegenomen naar het volgende jaar.

2.5 Inkomsten
De inkomsten zijn nu nog redelijk beperkt. In het verleden bleek het aanvragen voor fondsen
een moeilijke klus. Voor toekomstige projecten willen we heel graag hiervoor een professionele
fondsenwerver inschakelen.
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3. NAWOORD
Na de jaren onder de vleugels van het Eeemerging-programma van het Festival d’Ambronay is
voor Amsterdam Corelli Collective een tijd aangebroken van eigen initiatief. Dit is heel
leerzaam, maar bij momenten ook moeilijk. Omdat we in deze opstartfase zitten is het vaak nog
een zoektocht in het culturele klimaat wat betreft PR en fondsenwerving.
We zien wel dat we dit jaar onze artistieke doelstellingen behaalden: namelijk het
realiseren van minstens één eigen project, het deelnemen aan een muziekfestival en daarnaast
als ondersteuning dienen bij amateurkoren. We betreuren wel dat er geen educatief project
heeft plaatsgevonden dit jaar: hier gaan we vanaf 2018 meer aandacht aan besteden.
Naar de toekomst toe zien we dat er mooie samenwerkingen in het verschiet liggen met
andere jonge ensembles. Daarbij was Amsterdam Corelli Collective medeoprichter van de
vereniging NOEME (Network Of Early Music Ensembles) die in Amsterdam gevestigd werd.
Taak van deze vereniging is om jonge oude muziekensembles met elkaar te verbinden en elkaar
te helpen met het zoeken naar onze plek in het huidige culturele klimaat. Ook de samenwerking
met Seconda Prat!ca lijkt een interessant pad te zijn om verder in te slaan.
Voorts kijken we zeer uit naar 2018 waar we na onze succesvolle concerten tijdens de
IYAP (International Young Artist Presentation) in Antwerpen een concert hebben aangeboden
gekregen in AMuz (Antwerpen) met de bekende Tsjechische sopraan Hana Blazikova.
Ook zijn we in gesprek geweest met de Waalse Kerk om een eigen project te organiseren
in 2019 met barokviolist Shunske Sato met als thema de Amsterdamse Stadsschouwburg. Dit is
een project dat resulteerde uit het onderzoek van musicoloog Rudolph Rasch (Universiteit
Utrecht) die de muziek vond die tijdens het Eeuwfeest van de Schouwburg werd gespeeld in
1738.
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