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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 2018.
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2. ACTIVITEITEN IN 2018
2.1 Inleiding
In 2017 startte het ensemble gesprekken met de Waalse Kerk voor een eigen project in 2019
onder leiding van violist Shunske Sato. Door de werkdruk die daarmee gepaard ging, is besloten
dit jaar enkel in te zetten op het concert in AMuz met sopraan Hana Blažíková.

2.2 Concerten
28 oktober 2018 | AMuz, Antwerpen (BE) | The Italian Haven
Na een succesvolle doortocht in 2016 op de International Young Artist’s Presentation (IYAP) is
Amsterdam Corelli Collective door AMuz uitgenodigd om een concert te verzorgen met de
vermaarde Tsjechische sopraan Hana Blažíková (Bach Collegium Japan en Collegium Vocale).
Het thema was Italië, en hoe veel componisten in het land dan wel de stijl een “veilige haven”
vonden. De vocale muziek centreerde zich rond de componist George Frideric Handel die
virtuoos werd uitgevoerd door mevr. Blažíková. Daarnaast werden werken uitgevoerd van
Italiaanse componisten die in hun tijd toonaangevend waren (Vivaldi en Corelli) en werd ook
minder bekende muziek van de oorspronkelijk Nederlandse Hellendaal uitgevoerd. Het concert
werd in een samenwerking tussen AMuz en GofBaroque opgenomen en uitgezonden op laatste.
De coaching van het concert was in de handen van de Belgische blokfluitist en dirigent Peter
Van Heyghen (Les Muffatti en Il Gardellino). Voor het ensemble was dit een zeer leerrijk
project in de ontwikkeling alsook een bevoorrechte samenwerking met mevr. Blažíková.

2.3 Educatieve projecten
Dit jaar hebben er geen educatieve projecten plaatsgevonden. Bij het toekomstige project in
2019 is evenwel een educatief luik toegevoegd aan het gedeelte in Helmond.

2.4 PR
Er is meer ingezet op het promoten van het ensemble via sociale media zoals onder meer
Instagram. Daarnaast zijn na het concert in Antwerpen nieuwe professionele persfoto’s gemaakt
en heeft er een opname plaatsgevonden die is gepubliceerd op GofBaroque.
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2.5 Inkomsten
De inkomsten zijn nu nog redelijk beperkt. Voor het project dat we zelf dragen in 2019 is een
professionele fondsenwerver ingeschakeld om ons te ondersteunen bij de aanvragen.
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3. NAWOORD
Het was een rustig jaar betreffende het aantal concerten dat Amsterdam Corelli Collective heeft
gespeeld. Het enige concert dat heeft plaatsgevonden is evenwel een bijzonder hoogtepunt
geweest voor het ensemble.
Het was een enorm voorrecht om met de beroemde Tsjechische sopraan Hana
Blažíková te kunnen samenwerken in AMuz. Zeker de ondersteuning van dirigent Peter Van
Heyghen en de opname via GofBaroque hebben een goede artistieke impuls gegeven. Hierbij
stelt het ensemble ook de werking in vraag en hoe het zich kan positioneren in het huidige
cultuurklimaat.
Daarnaast heeft het ensemble dit jaar vooral ingezet op de voorbereidingen voor het
eigen project met violist Shunske Sato in 2019. Daarbij is een professioneel fondsenwerver
benaderd die het ensemble ondersteunt in deze taak. We kijken dan ook zeer uit naar een
hopelijk meer dan geslaagd project volgend jaar.
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