
1

Jaarverslag 2016
Stichting Konrad Koselleck Music



2

Jaarverslag 2016 Stichting Konrad Koselleck Music

6 juni 2017

Stichting Konrad Koselleck Music 
Slagterslaan 13 
1647 CA  Berkhout

© Copyright 2017 Stichting Konrad Koselleck Music. All rights reserved. 

Foto’s:

Pagina 1: Niels Velthuijsen, pagina 2: Niels Velthuijsen, pagina 4: Niels Velthuijsen, pagina 6: Niels 
Velthuijsen, pagina 7: Niels Velthuijsen, pagina 11: Niels Velthuijsen, pagina 13: Niels Velthuijsen, 
pagina 14: Luuk Adema, pagina 15: Johan Janssen, pagina 16: Mariska Reijmerink, pagina 17: Studio 
Lumberjack, pagina 19: Niels Velthuijsen, pagina 20: Concorde Filmverleih, pagina 21: Niels Velthuijsen, 
pagina 22: Niels Velthuijsen.



3

Inhoudsopgave

Stichting Konrad Koselleck Music ...................................................................................................5
Konrad Koselleck Big Band .........................................................................................................5
Vaststelling jaarverslag ...............................................................................................................5
ANBI-status ..............................................................................................................................5
Governance Code Cultuur ...........................................................................................................5
Code Culturele Diversiteit ...........................................................................................................6

Bestuursverslag ............................................................................................................................7
Rooster van aftreden ..................................................................................................................7

Financieel overzicht ......................................................................................................................8
Jaarrekening 2016 ....................................................................................................................8
Toelichting bij de jaarrekening .....................................................................................................9
Valuta ......................................................................................................................................9
Grondslagen voor de jaarrekening ................................................................................................9
Financieel verlag .......................................................................................................................9
Goedkeuring boekhouding en jaarrekening door externe deskundige ...............................................10

Activiteitenverslag.......................................................................................................................11

Bimhuis Concertreeks .................................................................................................................11
Konrad Koselleck Big Band et la Chanson ..................................................................................12
Edwin Rutten ..........................................................................................................................12
Konrad Koselleck Big Band Featuring The Band ..........................................................................13
Beethoven and the Other Big B’s ...............................................................................................13
Op Sporen van Vrijheid ............................................................................................................14

The Concert to End All Wars ........................................................................................................15
The Concert to End All Wars / A Tribute to Boy Edgar - Bijlmer Parktheater ....................................15
The Concert to End All Wars - Amersfoort...................................................................................16
The Concert to End All Wars - Ieper ...........................................................................................17

Overige concerten en producties...................................................................................................18
North Sea Jazz ........................................................................................................................18
The Young Person’s Guide to the Big Band .................................................................................18
Filmmuziek Radio Heimat ........................................................................................................19

De Band ....................................................................................................................................21
Vaste bezetting ........................................................................................................................21
Remplacanten .........................................................................................................................21
Overige medewerkers ...............................................................................................................21

Gebeurtenissen na balansdatum en perspectief ..............................................................................22



4



5

Stichting Konrad Koselleck Music

De statutaire doelstelling van de stichting is het bevorderen, uitvoeren en verspreiden van muziek in de 
breedste zin van het woord, en het verrichten van alle verdere handelingen die met het voorgaande in de 
ruimste zin verband houden, of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting is statutair gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 34271945. Het correspondentie-adres is Slagterslaan 13, 1647 CA Berkhout. 

Samenstelling stichtingsbestuur per balansdatum:

• Matthias Konrad, voorzitter

• Arjan Sas, penningmeester

• Joyce de Boer, secretaris

De artistieke leiding is in handen van Konrad Koselleck. De zakelijke leiding is in handen van Lucien 
Ravensberg. 

Konrad Koselleck Big Band

In 2004 formeerde arrangeur, componist en pianist Konrad Koselleck met 17 topmusici zijn big band in 
Amsterdam. De Konrad Koselleck Big Band treedt om de maand op in het Bimhuis. Regelmatig maakt de 
band deel uit van theatershows. De band van Konrad Koselleck begeleidt bekende artiesten, zoals Claron 
McFadden, Edwin Rutten, Ellen ten Damme, Mathilde Santing, Ronald Douglas, Jeroen Zijlstra, Lydia 
van Dam, Hind, Pigor, Sven Ratzke, Greetje Kaufeld, Izaline Calister, Esra Dalfidan, Deborah Carter, Mapi 
Quintana, Freek de Jonge en Osama Abdulrasol.

In 2010 werd de eerste CD van de Konrad Koselleck Big Band geproduceerd, gevolgd door een tweede in 
2016. 

Konrad Koselleck is in 1971 geboren in Duitsland. In 1992 ging hij muziek studeren in Nederland. Hij is 
sinds 2015 verbonden aan het Utrechts Conservatorium als docent Arrangeren en Compositie. 

De activiteiten van de Konrad Koselleck Big Band zijn sedert 2011 ondergebracht in de stichting Konrad 
Koselleck Music.

Vaststelling jaarverslag

Het jaarverslag 2016 is vastgesteld op 6 juni 2017 door het bestuur van de stichting. Op deze datum 
werd het bestuur gevormd door:

• Annette Schautt, voorzitter

• Arjan Sas, penningmeester

• Joyce de Boer, secretaris

ANBI-status

Op 16 december 2013 heeft de Belastingdienst Stichting Konrad Koselleck Music aangemerkt als een 
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), en ook als Culturele ANBI.

Governance Code Cultuur

De stichting Konrad Koselleck Music onderschrijft sinds 2014 de Governance Code 
Cultuur, zoals deze is vastgelegd op de website www.governancecodecultuur.nl.

De stichting legt zoveel mogelijk uitvoerende taken bij de artistiek leider en de zakelijk 
leider.
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Bestuursleden kennen geen vacatiegeld. Artistiek leider, zakelijk leider, productiemanager, artiesten en 
orkestleden worden vergoed op freelance basis.

Code Culturele Diversiteit

Het bestuur van de Stichting Konrad Koselleck Music heeft op 20 
december besloten de Code Culturele Diversiteit te onderschrijven, zoals 
vastgelegd op de website culturelediversiteit.com. De code is voor de 
organisatie al in de praktijk een natuurlijk gebruik.

Programma: De band speelt muziek van verschillende culturen, zoals 
Arabisch, Turks, Perzisch, Afrikaans, Caribisch, en Latijns-Amerikaans.

Publiek: Op basis van de programmering van de muziek en het optreden 
van de artiesten uit andere culturen trekt de band ook publiek uit de desbetreffende culturen.

Personeel: De band bestaat uit verschillende nationaliteiten en zowel mannelijke als vrouwelijke 
muzikanten spelen in de band. De artiesten komen uit verschillende culturen, zoals Marokkaans, Turks, 
Roemeens, Hongaars, Italiaans, Kameroens, Chileens, Antilliaans en Surinaams. Ook het bestuur kent 
zowel mannelijke als vrouwelijke leden en staat in de praktijk open voor kandidaten van andere culturen.

Partners: Besprekingen worden gevoerd met het Bijlmer Parktheater en andere organisaties met een 
duidelijk andere culturele setting.
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Bestuursverslag

Het bestuur van de stichting kwam acht keer bijeen voor vergaderingen op 19 januari, 15 maart, 17 mei, 
14 juli, 19 juli, 31 augustus, 25 oktober en 13 december. 

Op 15 april trad Aart Bark af als voorzitter wegens zijn nieuwe veeleisende baan als Service Director 
Benelux en Duitsland bij MHI Vestas Offshore Wind.

Op 1 juni trad Matthias Konrad aan als voorzitter. Matthias Konrad is trombonist, onder andere in de 
Konrad Koselleck Big Band. 

In het meerjarenplan van de stichting, zoals gepubliceerd op de site, is het beoogde beleid aangeven 
om een zakelijk leider aan te stellen en het bestuur te ontlasten. Het bestuur prijst zich gelukkig per 1 
september de organisatie te hebben kunnen versterken door het aanstellen van Lucien Ravensberg als 
(freelance) zakelijk leider. Samen met de artistiek leider Konrad Koselleck vormt hij de leiding. Door 
de organisatorische versterking in uitvoerende zin kan de bestuurlijke activiteit beperkt worden tot 
toezichthoudende en beleidsbepalende activiteiten. Overeenkomstig is de omvang van het bestuur weer 
teruggebracht tot de drie kernfuncties en is Kees van Lier op 13 december als bestuurslid teruggetreden. 
Het bestuur is Kees zeer erkentelijk voor zijn inbreng in de afgelopen jaren. 

Tevens is besloten de vergaderfrequentie te halveren. Vergaderingen van het bestuur worden in principe 
bijgewoond door de artistiek en zakelijk leider en een vertegenwoordiger van de orkestcommissie.

Rooster van aftreden

Het bestuur van de stichting kent momenteel het volgende rooster van aftreden:

• Annette Schautt, voorzitter: maart 2021

• Arjan Sas, penningmeester: juni 2020

• Joyce de Boer, secretaris: december 2019
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Financieel overzicht

Jaarrekening 2016

Balans 31 december       
  2016  2015 
Omschrijving   Activa Passiva  Activa Passiva 
Bank  35.608   27.610  
Debiteuren cd-productie  4.474     
Debiteuren  272   0  
Nog te ontvangen subsidies  3.250   11.500  
Nog te besteden subsidies   9.988   17.953 
Omzetbelasting  3.239   776  
Crediteuren   4.901   479 
Voorfinanciering/garantie cd-productie   4.474    
Nog te ontvangen facturen   3.925   12.061 
Reservering t.b.v. professionalisering   10.000    
Eigen Vermogen     13.554    9.393 
Totaal  46.842 46.842  39.886 39.886 

 

Baten en lasten       
  2016  2015 
Omschrijving   Lasten Baten  Lasten Baten 
Contributies en abonnementen  119   0  
Representatie en verteer  416   375  
Reclame en advertenties  1.173   1.140  
Overige verkoopkosten  233   250  
Bureaukosten  212   156  
Accountants- en administratiekosten  389   389  
Bankkosten  140   136  
Verzekeringen  338   339  
Rente   20   39 
Zakelijke leiding  4.406   850  
Gage musici  37.249   22.882  
Gage solisten  14.040   11.117  
Gage dirigent  3.109   4.260  
Lichttechniek  0   0  
Geluidstechniek  1.132   825  
Video- en geluidsopnames  9.020   330  
Productie  1.814   1.808  
Podium en installaties  0   0  
Reis- en verblijfskosten  5.541   3.826  
Composities en arrangementen  1.375   3.061  
Regie  0   0  
Huur repetitieruimte  213   210  
Huur muziekinstrumenten  0   0  
Omzet Konrad Koselleck Big Band   80.563   50.244 
Sponsoring   1.250   750 
Donaties   13.249   3.020 
Reservering professionalisering  10.000     
Overig  0    449 
Resultaat   4.161    2.548   
Totaal  95.082 95.082  54.502 54.502 
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Toelichting bij de jaarrekening

Valuta

Alle in deze jaarrekening vermelde bedragen zijn in hele euro’s, tenzij anders vermeld. Alle cijfers in de 
jaarrekening zijn individueel afgerond op hele euro’s. Hierdoor kunnen zich kleine afrondingsverschillen 
manifesteren in optellingen van de afgeronde cijfers.

Grondslagen voor de jaarrekening

Het resultaat over het boekjaar wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden 
lasten en andere aan het boekjaar toe te rekenen kosten. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de 
diensten zijn geleverd, lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden opgenomen zodra deze 
voorzienbaar zijn.

Financieel verlag

Overeenkomstig het meerjarenplan is in 2016 besloten om het bestuur op afstand te zetten en zoveel 
mogelijk niet meer te belasten met uitvoerende taken. Dit is mogelijk geworden door het kunnen 
aantrekken op freelance basis van een zakelijk leider naast de artistiek leider. Hierdoor is het tevens 
mogelijk geworden om de vergaderfrequentie en de omvang van het bestuur te reduceren. In het kader van 
de overgang naar deze nieuwe constellatie is een reservering gemaakt van 10.000 euro.

De financiële positie van de stichting is in 2016 verbeterd: 

• De omzet van de stichting groeide van 50.244 euro in 2015 naar 80.563 euro in 2016, een stijging 
van ruim 60 procent.

• Het resultaat steeg van 2.548 euro in 2015 naar 4.181 euro in 2016, een stijging van ruim 63 
procent. 

• Het Eigen Vermogen steeg van 9.393 euro in 2015 naar 13.554 euro in 2016, een stijging van ruim 
44 procent. 

De volgende instanties kenden Stichting Konrad Koselleck Music in 2016 de volgende financiële bijdragen 
toe:

• Amsterdams Fonds voor de Kunst: 10.000 euro

• Het vfonds: 5.000 euro

• Gemeente Amersfoort: 11.000 euro.
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Goedkeuring boekhouding en jaarrekening door externe deskundige
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Activiteitenverslag

De Konrad Koselleck Big Band betrad in 2016 vijf keer het podium van het Bimhuis in Amsterdam in het 
kader van de gelijknamige concertreeks.

In het kader van het project The Concert to End All Wars werden er in Nederland en in het buitenland in 
totaal vier concerten verzorgd. Ellen ten Damme en tekstschrijver en cabaretier Vincent Bijlo maakten deel 
uit van dit project.

De band trad op op North Sea Jazz, nam filmmuziek op voor een Duitse speelfilm en nam haar tweede cd 
op: The Young Person’s Guide to the Big Band. 

Met de in totaal tien concerten werd in 2016 een publiek van 3.380 personen bereikt. Met de zes 
concerten die in Amsterdam plaats vonden werd een publiek van 1.030 personen bereikt. 

Een verslag van elk concert volgt hierna.

Bimhuis Concertreeks

Het doel van de Bimhuis concertreeks is de Konrad Koselleck Big Band samen te laten werken met - 
door hun culturele en muzikale achtergrond - minder voor de hand liggende solisten. Met deze muzikale 
experimenten probeert de band een nieuw publiek te bereiken; de muziekliefhebber met interesse in jazz 
die niet persé tot het jazz-publiek behoort. 

De afgelopen jaren heeft de band bewezen dat deze werkwijze mensen trekt die open staan voor 
verrassingen, nieuwe benaderingen en verschillende muziekstijlen.
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Konrad Koselleck Big Band et la Chanson

Datum: 15 februari 2016 
Locatie: Bimhuis, Amsterdam 
Onderdeel van de Bimhuis Concertreeks 
Aantal bezoekers: 184

In dit programma stond de Franse chanson centraal. Vergeleken met de gemiddelde Jazz standard die zijn 
oorsprong vooral in de musical kent zijn de teksten van de Franse chanson diepzinniger van aard. Een 
aantal Franse chansons heeft echter ook het Jazz standard repertoire gehaald zoals Autumn Leaves dat 
oorspronkelijk Les Feullies Mortes heet.

Als specialist heeft de sinds meer dan dertig jaar in Amsterdam levende Philippe Elan zich bereid 
gevonden om op deze avond te zingen. De repertoirekennis van Elan was voor Koselleck van grote 
betekenis bij de voorbereidingen van dit concert. Sjors van der Panne verleende ook zijn medewerking 
aan deze voorstelling. Als Voice of Holland 2014 finalist trok hij veel jong publiek. Eerder viel hij al in de 
prijzen tijdens het minder bekende Concours de la Chanson Alliance Française 2008.

Voor Koselleck was de uitdaging om de teksten met hun emotionele lading zo te arrangeren dat de Jazz 
hierop versterkend werkte. De uitvoering van Ne Me Quitte Pas werd een hoogtepunt van het concert. 
Het nummer werd gebracht als duet zonder contact tussen de zangers waarbij de bandsolisten Floris van 
der Vlugt op saxofoon en Bastiaan Woltjer op trombone uitgebreid ruimte kregen om op onverwachte 
momenten te improviseren.

Avec le Temps en Nous Dormirons Ensemble maakten ook grote indruk op het publiek in deze setting. 

Sjors van der Panne legde heel mooi het verband met Ramses Shaffy als Nederlandse chansonnier avant 
la lettre.

De afsluiter van de avond was Les Feullies Mortes in een voor de jazz a-typisch tempo inclusief de vrij 
onbekende verse. Door de intense zang van de solisten en de bekwaamheid van de band en arrangeur 
kwam de muziek tot zijn volste recht. Chanson en de Jazz van de Konrad Koselleck Big Band hebben 
elkaar optimaal versterkt.

Volgens velen was het concert een hoogtepunt in de jarenlange concertreeks van de Konrad Koselleck Big 
Band.

Edwin Rutten

Datum: 25 april 2016 
Locatie: Bimhuis Amsterdam 
Onderdeel van de Bimhuis Concertreeks 
Aantal bezoekers: 163

Edwin Rutten was al vaker te gast bij de Konrad Koselleck Big Band. Sinds de eerste samenwerking in 
2008 werken Edwin en Konrad aan de Young Person’s Guide to the Big Band dat is geïnspireerd op 
Britten’s Young Person’s Guide to the Orchestra. 

Konrad Koselleck bewerkte  hetzelfde thema van Purcell om de instrumenten van een Jazz big band te 
leren kennen. Edwin Rutten schreef hiervoor de teksten. In de navolgende jaren is eraan geschaafd met het 
idee om het ooit op cd uit te brengen. In 2016 was het zo ver.

Tijdens dit concert werd de Young Person’s Guide to the Big Band gepresenteerd in de versie zoals die 
twee weken later voor Warner in de studio werd opgenomen.
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Konrad Koselleck Big Band Featuring The Band

Datum: 27 juni 2016 
Locatie: Bimhuis Amsterdam 
Onderdeel van de Bimhuis Concertreeks 
Aantal bezoekers: 183

Eens per jaar worden de solisten van de band in het zonnetje gezet. 

Voor dit concert heeft Konrad een aantal composities bewerkt. Going Native van Bart Lust voor big band, 
My Favorite Things als bas feature voor Reyer Zwart en een speelse versie van Work Song gearrangeerd 
voor tuba, piccolo en big band met als solisten Werner Janssen op piccolo en Axel Schappert op tuba.

Tijdens dit concert werd ook de cd The Young Person’s Guide to the Orchestra and Big Band aan het 
publiek gepresenteerd. Samen met Edwin Rutten had de big band de cd in het voorjaar voor Warner 
opgenomen. Tijdens de presentatie deden de zussen Philippens mee op jazz en klassiek viool en uiteraard 
ook Edwin Rutten.

Beethoven and the Other Big B’s

Datum: 12 september 2016 
Locatie: Bimhuis, Amsterdam 
Onderdeel van de Bimhuis Concertreeks 
Aantal bezoekers: 160

 

Zangeres Nora Fischer en celliste Annie Tångberg hebben een klassieke achtergrond maar zijn zeer breed 
muzikaal georiënteerd. Zij bleken ideale uitdagende solisten voor de band en de arrangeerkunsten van 
Konrad Koselleck. Voor dit programma hebben zij Beethoven’s variaties op Mozart’s thema Bei Männern, 
Welche Liebe Fühlen onderzocht en gekeken welke muziekstijlen ermee samen gingen. 
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Konrad bewerkte voor dit concert ook Beethoven’s Ode an die Freude. Een hoogtepunt van de avond. Door 
licht dreigende kleuren en een vervreemdend ritme in het arrangement te gebruiken kreeg het officiële 
Europese volkslied in Koselleck’s bewerking in plaats van een heroïsch een terughoudend karakter.

I Ola Dalum, een traditioneel Noors stuk, door Edward Grieg voorzien van bijzondere harmonieën, was een 
ander hoogtepunt van de avond. Konrad Koselleck bewerkte dit stuk voor cello, zang en big band. Ook het 
anti-oorlogslied America, Here’s My Boy van Beck, gezongen door Nora Fischer maakte veel indruk.

Op Sporen van Vrijheid

Datum: 28 november 2016 
Locatie: Bimhuis, Amsterdam 
Onderdeel van de Bimhuis Concertreeks 
Aantal bezoekers: 150

 

De ontmoeting tussen theatermaker Tjerk Ridder en bandleider Konrad Koselleck leidde tot een 
multimediale voorstelling over vrijheid.

Sporen van vrijheid is een symbolische en poëtische reis van theatermaker Tjerk Ridder. Samen met zijn 
Belgische trekpaard Elvi trekt Tjerk Ridder langs verschillende plekken van vrijheid en onvrijheid. Tijdens 
deze zoektocht naar de persoonlijke betekenis van vrijheid ontmoet hij allerlei mensen.  

Voor deze samenwerking met de Konrad Koselleck Big Band reisden Tjerk en Konrad naar Bielefeld, waar 
bandleider Konrad opgroeide om de artistieke drijfveren van de bandleider te onderzoeken.

In deze omgeving ontwikkelde Konrad zijn artistieke vrijheid en leerde hij maatschappelijke thema’s en 
historische gebeurtenissen te combineren in muziek. Deze reis is op video vastgelegd. 

Botte Jellema bewerkte de video’s in korte interviewfragmenten en impressies om die tijdens het 
concert aan het publiek te presenteren. Tjerk presenteerde de avond en leidde de video’s in met 
achtergrondinformatie over Konrad Koselleck. 

Konrad arrangeerde songs die belangrijk waren voor zijn ontwikkeling, waaronder de muziek waarop zijn 
ouders het liefst dansten toen zij elkaar leerden kennen. Daarnaast speelt de band songs van Tjerk, door 
Konrad Koselleck speciaal gearrangeerd voor big band.
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The Concert to End All Wars

De concertreeks The Concert to End All Wars is een vervolg op het Word War One Project. 

De Konrad Koselleck Big Band wil met The Concert to End All Wars op basis van een theatraal-muzikaal 
concept aandacht geven aan de Eerste Wereldoorlog als “Urkatastrophe” van de 20e eeuw en de gevolgen 
tot op heden. 

De Eerste Wereldoorlog had internationaal een ongelofelijke impact op de maatschappij. De grote oorlog 
was de reden om de Volkerenbond (nu Verenigde Naties) op te richten. Er is een direct verband te leggen 
met de Tweede Wereldoorlog, de koude oorlog en vele conflicten in de wereld vandaag. De toenmalige 
vijandigheden tussen de Europese naties hebben later geleid tot de opbouw van de Europese Unie. Aan 
deze ontwikkeling danken we nu 70 jaar vrede; een Nobelprijs waardig.

Met het theatrale concert wil de Konrad Koselleck Big Band het bewustzijn van vrede vergroten. Kunst is 
een universele taal die iedereen overal kan begrijpen.

The Concert to End All Wars / A Tribute to Boy Edgar - Bijlmer Parktheater

Datum: 5 mei 2016 
Locatie: Bijlmer Parktheater Amsterdam 
Aantal bezoekers: 190

Voor de 5 mei viering van het 4/5 Mei Comité Amsterdam Zuid-Oost in het Bijlmer Parktheater stond dit 
jaar jazzmusicus, eerste huisarts van de Bijlmer en verzetsheld tijdens de Tweede Wereldoorlog Boy Edgar 
centraal. De inspiratie hiervoor deed het comité op tijdens het concert 100 jaar Boy Edgar van de David 
Kweksilber en Konrad Koselleck Big Band in het Bimhuis in het najaar van 2015. Het lag dus voor de 
hand om de Konrad Koselleck Big Band samen met Edgars favoriete drummer John Engels en zangeres 
Gerrie van der Klei (muze/geliefde van Edgar) te vragen om op 5 mei op te treden. 
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Konrad’s voorstel om Vincent Bijlo als verteller erbij te betrekken werd enthousiast ontvangen. Bijlo 
lardeerde het muzikale programma met feiten en bijzonderheden uit Edgar’s leven. Verder werd Konrad’s 
compositie op Sonja Barend’s verfilmd verslag over het verzetsleven van Edgar opgevoerd, evenals de jazz 
compositie “Ratten op de Trap’, die Edgar zelf in 1942 schreef.  

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Fonds Podium Kunsten, het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst en het vfonds.

The Concert to End All Wars - Amersfoort

Datum: 10 september 2016 en 26 oktober 2016 
Locatie: Belgenmonument Amersfoort 
Aantal bezoekers: 800 (500 op 10 september en 300 op 26 oktober)

In het kader van 100 jaar Belgenmonument werd het Concert to End All Wars naast het net gerenoveerde 
monument opgevoerd. Het Belgenmonument is een van de meest bijzondere in Nederland die geplaatst 
zijn ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog. Tussen 1916 en 1918 gebouwd en aangeboden door  
Belgische vluchtelingen als dank voor de Nederlandse opvang. Dit werd uiteraard uitgebreid toegelicht in 
de teksten van Vincent Bijlo en ook gekoppeld aan de huidige situatie van vluchtelingen. Voor de actuele 
situatie met de op handen zijnde Brexit bewerkte Konrad het Europees volkslied, de Ode an die Freude 
van Beethoven met een dreigende ondertoon, vertolkt door Floris van de Vlugt op altsaxofoon en zangeres 
Ellen ten Damme. Mensen, die het Concert to End All Wars in verschillende edities gehoord hebben 
waardeerden deze uitvoering als een van de beste. Met name door de sterke verbinding van historische 
locatie en actuele urgentie viel hier alles uitstekend op zijn plek. 

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de stad Amersfoort en een bijdrage van het Fonds 
Podiumkunsten, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het vfonds. 

Als vervolg op deze uitvoering droegen Vincent Bijlo, Konrad Koselleck en musici van de big band nog in 
bijzondere vorm bij aan de herdenking op 26 oktober 2016, exact 100 jaar na het besluit tot de bouw 
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van het Belgenmonument. Konrad Koselleck schreef een compositie voor de Harmonie van het Reservisten 
Korps, het carillon op het monument, jazz-trombone, -saxofoon, -trompet en oriëntaalse klarinet. Op de 
laatste speelde Ghaeth Almaghoot, een Syrische vluchteling met wie Konrad al eerder samenwerkte. 

Als aanvulling op het programma schreef Koselleck contrapuntische motieven en langzaam bewegende 
klankvlakten die op het hoofdthema aansloten. In kleine groepen van musici werd het materiaal door het 
park verdeeld gespeeld. Hierdoor ontstond er een algemene “klankwolk” die na vijftien minuten - toen 
alle musici en het publiek bij het monument bijeenkwamen - uitmondde in één stuk muziek. Daar legde 
Vincent Bijlo de link tussen de geschiedenis van het monument en de tegenwoordige tijd.

Tussen de toespraken van de Burgemeester, de Belgische ambassadeur en de bloemleggingen door klonk 
als verbindend element Konrad’s hoofdmotief als signaal op het carillon.

Verschillende representanten waaronder de Belgische ambassadeur benoemden dit als vernieuwend, 
verfrissend maar ook zeer gepast voor deze ceremonie die juist het positieve van vluchtelingenopvang 
onderstreepte.

The Concert to End All Wars - Ieper

Datum: 7 december 2016 
Locatie: In Flanders Field Museum, Ieper, België 
Aantal bezoekers: 450 in totaal: 150 in het theater, circa 300 op straat onder de Menenpoort

Al bij de eerste inventarisatie in 2012 was Ieper een gewenste locatie om het Concert to End All Wars op 
te voeren, om velerlei redenen:  

• De Vlaamse stad Ieper is in de Eerste Wereldoorlog zwaar bevochten door Belgen, Engelsen en 
Fransen aan de ene kant en de Duitsers aan de andere kant,

• sinds 1929 wordt in Ieper elke dag de Last Post onder de Menenpoort gespeeld om gesneuvelde 
soldaten te herdenken, en  

• in het In Flanders Fields Museum te Ieper wordt de oorlog indrukwekkend herdacht.

Aldus wordt het verleden in Ieper zeer levend en dichtbij gehouden.

Door de contacten van Vincent Bijlo met museumdirecteur Piet Chielens kreeg deze wens langzaam 
gestalte. Toen zelfs de Last Post Association ermee instemde dat musici van de Konrad Koselleck Big Band 
tijdens de Last Post een bijdrage zouden leveren stond er een heel bijzondere editie in de steigers. 
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Konrad’s oudoom Ernst Marchand sneuvelde in 1918 als Duitse soldaat in West-Vlaanderen. Zijn 
dreigende noodlot werd in de vorm van zijn dagboek samen met enkele foto’s en brieven onderdeel van de 
extra tentoonstelling De Geschreven Oorlog van het In Flanders Fields Museum. Aan hem is deze editie 
van het Concert to End All Wars opgehangen. 

Op 7 december speelden Bastiaan Woltjer op trombone en Gerard Kleijn op trompet kort na 20.00 uur 
onder de Menenpoort tijdens de Last Post ceremonie een improvisatie op de oude gregoriaanse melodie 
Dies Irea. Door de vertegenwoordigers van de associatie als verrassend vernieuwend maar toch stemmig 
begroet. 

Daarna liep een stoet van luisteraars, met name vrienden van het museum en geïnteresseerden, vanuit 
de Menenpoort naar het Iepers Cultuur Centrum om het Concert to End All Wars te beluisteren. Tijdens 
de 20 minuten durende wandeling speelden musici van de big band op verschillende locaties stukken die 
betrekking hadden op de Eerste Wereldoorlog, waaronder een meerstemmige canon gecomponeerd door 
Konrad Koselleck, gebaseerd op de natuurtoonreeks en geïnspireerd op de Last Post. 

In het cultuurcentrum werd er tegelijkertijd voor het andere deel van het publiek door de ritmesectie van de 
Konrad Koselleck Big Band samen met Floris van der Vlugt op saxofoon op oorlogsliederen geïmproviseerd. 
Ondertussen werd uit het dagboek van Ernst Marchand voorgedragen. Op een big band bewerking van 
Dies Irae kwamen alle musici samen om zich te voegen tot Big Band en voegden ook de luisteraar van de 
Menenpoort zich bij het andere publiek. 

Tijdens de voorstelling droeg Konrad in het Duits fragmenten voor uit Ernst Marchands dagboek die 
Vincent Bijlo eerst afwisselend, later simultaan vertaalde. Ellen ten Damme’s bijdragen van onder andere 
Verder, Verder en Het Gras lieten grote indruk achter. De resonantie van het publiek - waaronder de 
Belgische ambassadeur in Nederland en de Commissaris-Generaal voor de Herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog - op deze voorstelling was bijzonder groot en aangrijpend. Een mijlpaal in de ontwikkeling 
van het project!

Overige concerten en producties

North Sea Jazz

Datum: 8 juli 2016 
Locatie: North Sea Jazz Festival, Hudson Hall, Den Haag 
Aantal bezoekers: 1.100

In 2016 nodigde het North Sea Jazz Festival de Konrad Koselleck Big Band uit om het programma 
rondom Boy Edgar uit te voeren. Dit programma was een combinatie van:

• het Bimhuisconcert dat naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Edgar in 2015 gemaakt 
werd, en

• het 5 mei concert van het 4-5 Mei Comité in Amsterdam Zuid-Oost, waar niet alleen Boy Edgar’s 
muziek werd uitgelicht, maar door Vincent Bijlo ook zijn verleden als verzetsheld in de Tweede 
Wereldoorlog en zijn werk als eerste huisarts in Zuid-Oost aandacht kreeg.

Vincent Bijlo voorzag met zijn performance het programma van achtergrondinformatie. Composities en 
arrangementen van zowel Boy Edgar, Konrad Koselleck als Theo Loevendie werden ten gehore gebracht. 
Op het festival werd de big band uitgebreid met Boy Edgar’s mede musici John Engels op drums, zangeres 
Gerrie van der Klei (de muze van Edgar), saxofonist Leo van Oostrom (Boy Edgar Sound) en de bassisten 
Arnold Dooyeweerd (Boy Edgar Sound) en Jacques Schools (Boy’s Big Band).

The Young Person’s Guide to the Big Band

Al vóór zijn twaalfde jaar werd Edwin Rutten in het hart getroffen door jazzpianist Oscar Peterson en door 
Igor Stravinsky met zijn Sacre du Printemps. Jazz en klassiek speelden vanaf dat moment een belangrijke 
rol in zijn leven. 
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Voor de eerste Gigs for Kids op het North Sea Jazz Festival in de 80’er jaren schreef hij het verhaal over 
Jongetje Bebop en het Glazuurmonster. Hij voerde dit uit met een jazzkwintet.  

Op een thema van Purcell componeerde Benjamin Britten The Young Persons Guide to the Orchestra. 
In 2012 nam Edwin Rutten voor de serie Aangenaam Klassiek for Kids deze compositie op cd op. Hij 
maakte er een eigen verhaal op rijm bij.

Jongetje Bebop en The Young Persons Guide to the Orchestra uitbrengen in een jazz versie was al langer 
een idee van Edwin en Konrad. Al in 2008 gingen zij samen aan de slag met de Young Person’s Guide to 
the Big Band. Van Konrad kwam het idee om hetzelfde thema van Henry Purcell als leidraad te nemen 
en in jazzvorm te gieten. In Konrad’s woorden: “Een gave uitdaging voor mij om al mijn arrangeer- en 
componeerkunsten in dienst te stellen om het basismateriaal van Purcell te laten klinken als Ellington, 
Glenn Miller, Thad Jones en andere helden van de bigband-muziek”.  

Met dank aan sponsoren en de bijdrage van Warner namen Edwin Rutten en de Konrad Koselleck Big 
Band in het voorjaar de bigband-editie op. In de zomer is deze samen met de klassieke versie uitgebracht 
bij Warner Classics. 

De cd werd zeer lovend ontvangen, onder andere in een recensie met een 10 bij Luister!

Filmmuziek Radio Heimat

In de Duitse film Radio Heimat over een coming of age verhaal van vier tieners in het Ruhrgebied in de 
jaren ‘80 van de vorige eeuw neemt muziek een zeer centrale rol in. 

Regisseur Matthias Kutschmann zocht voor deze film naar muziek die de kijker terug kon brengen naar de 
jaren ‘60 en die gebruikt zou worden bij flash backs van de jeugd van de ouders van de vier tieners 

Hiervoor was de sound van Bert Kaempfert gevraagd en het filmmuziek collectief Van Sonic - United 
Sound vroeg Konrad of hij deze sound naar authentieke opnames kon vertalen. Zij schreven samen de 
muziek die Konrad met veel plezier en met een knipoog in retro stijl arrangeerde voor big band met twee 
bassen, twee gitaren en strijkers. Konrad verzorgde met zijn muziek ruim een kwartier van soundtrack. 

Aangevuld met transscripties van Bert Kaempfert originals gingen zij in het voorjaar 2016 bij Paul Pouwer 
de studio in. Met oude microfoons werden daar opnames gemaakt van de Konrad Koselleck Big Band plus 
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tien strijkers. De opnames werden gemixt met analoge effecten op authentieke mengpanelen. Een ware 
auditieve tijdreis. 

De regisseur, editor en producent waren zo enthousiast over de opnames dat er zelfs meer muziek van de 
Konrad Koselleck Big Band dan oorspronkelijk gepland in de film terecht kwam.  

De film ging in november 2016 in Duitsland in première en is zelfs door de Deutsche Film- und 
Medienbewertung beoordeeld als “wertvoll” met name ook op basis van de soundtrack.
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De Band

Vaste bezetting

Saxofoonsectie: Werner Janssen*, Floris van der Vlugt, Alex Simu, Kees van Lier, Kees van Dooremalen

Trompetsectie: Charlie Biggs, Robbert Scherpenisse, Florian Sperzel, Gerard Kleijn*

Trombonesectie: Bastiaan Woltjer*, Matthias Konrad*, Bart Lust, Axel Schappert

Ritmesectie: Kai von Rosenberg* (gitaar), Charly Zastrau (piano), Reyer Zwart (bas), Haye Jellema* 
(slagwerk)

Componist, arrangeur en dirigent: Konrad Koselleck

* Lid van de Orkestcommissie

Remplacanten

Saxofoonsectie: Gerlo Hesseling, Daniel Mester, Coen Kaldeway, Joao Driessen, Jan Menu, Tini Thomsen, 
David Kweksilber

Trompetsectie: Loet van der Lee, Thomas Welvaadt, Coos Zwagerman, David Mast

Trombonesectie: Vincent Veneman, Jos van den Heuvel, Ben Schulz, Brandt Attema

Ritmesectie: Jens Larssen, George Dumitriu (gitaar), Jochem Braat (piano), Mark Haanstra, Guus Bakker, 
Cord Heineking (bas), Pim Dros, Joost Kesselaar (slagwerk)

Overige medewerkers

Productiemedewerker: Luuk Adema

Geluidstechnicus: Philip ten Brink
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Gebeurtenissen na balansdatum en perspectief

Annette Schautt, onafhankelijk consultant in de culturele sector, volgde op 7 maart 2017 Matthias Konrad 
op als voorzitter. Matthias Konrad zal als vertegenwoordiger van de bandleden de bestuursvergaderingen 
blijven bijwonen. 

In maart 2017 startten de voorbereidingen voor het nieuwe project Echo’s van de Bijlmerramp, De Kracht 
van Muziek 25 Jaar na de Crash, een concertreeks met solisten met diverse culturele achtergronden uit de 
Bijlmer. Op 28 september zal het eerste van deze reeks concerten worden gepresenteerd in het Bimhuis. 

Voor dit project wordt 52.000 euro subsidie aangevraagd bij diverse fondsen. Bij volledige toekenning 
zullen dit jaar in totaal zes concerten kunnen worden gegeven met een publieksbereik tot zo’n 2.000 
personen. 

Gestreefd wordt om in de komende jaren het aantal concerten per jaar uit te breiden. Hiervoor zal een 
nieuw productieplan worden opgesteld. Ook het beleidsplan zal worden geactualiseerd.
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