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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:

• Annette Schautt, voorzitter

• Arjan Sas, penningmeester

• Hilde Rezelman, 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 2017 is vastgesteld op 17 juli 2018 door het bestuur van de stichting. Op deze datum 
werd het bestuur gevormd door:

• Annette Schautt, voorzitter

• Arjan Sas, penningmeester

• Hilde Rezelman, 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 in 2014 
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: Er wordt samengewerkt met het Bijlmer Parktheater en andere organisaties met een duidelijk 
andere culturele setting.
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Bestuursverslag

Het bestuur van de stichting kwam vier keer bijeen voor vergaderingen op 7 maart, 7 juli, 9 oktober en 4 
december. 

Op 9 oktober trad Joyce de Boer af als secretaris. Zij werd opgevolgd door Hilde Rezelman. Hilde is 
studente Publieksgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, en hoorniste.

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:

• Arjan Sas, penningmeester: juni 2020

• Annette Schautt, voorzitter: maart 2021

• Hilde Rezelman, secretaris: oktober 2021
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Financieel overzicht

Jaarrekening 2017
2017

Balans 31 december

Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva
Bank 15.161 35.608
Debiteuren cd-productie 0 4.474
Debiteuren 448 272
Nog te ontvangen subsidies 5.450 3.250
Nog te besteden subsidies 10.500 9.988
Omzetbelasting 744 3.239
Crediteuren 810 4.901
Voorfinanciering/garantie cd-productie 0 4.474
Nog te ontvangen facturen 3.153 3.925
Reservering t.b.v. professionalisering 0 10.000
Eigen Vermogen 7.339 13.554
Totaal 21.802 21.802 46.842 46.842

Baten en lasten

Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten
Contributies en abonnementen 61 119
Representatie en verteer 619 416
Reclame en advertenties 4.604 1.173
Overige verkoopkosten 0 233
Bureaukosten 846 212
Accountants- en administratiekosten 464 389
Bankkosten 137 140
Verzekeringen 343 338
Rente 19 20
Zakelijke leiding 2.934 4.406
Gage musici 14.887 37.249
Gage solisten 6.400 14.040
Gage dirigent 2.655 3.109
Lichttechniek 0 0
Geluidstechniek 1.041 1.132
Video- en geluidsopnames 1.046 9.020
Productie 1.489 1.814
Podium en installaties 315 0
Reis- en verblijfskosten 3.205 5.541
Composities en arrangementen 4.000 1.375
Regie 500 0
Dramaturgie 250
Huur repetitieruimte 154 213
Huur muziekinstrumenten 0 0
Omzet Konrad Koselleck Big Band 24.832 80.563
Sponsoring 500 1.250
Donaties 4.474 13.249
Reservering professionalisering 10.000 10.000
Overig 90 0
Resultaat 6.215 4.161
Totaal 46.040 46.040 95.082 95.082

2017 2016

2017 2016

Page 1
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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 verslag

In 2016 werd een reservering van 10.000 euro op de balans gezet voor het aantrekken van een zakelijk 
leider die naast de artistiek leider managementtaken toebedeeld zou krijgen. Tevens is deze reservering 
aangewend om de marketing naar een hoger niveau te tillen door het inschakelen van een pr- en 
marketingmedewerker op freelancebasis. Ook zijn er relatief meer kosten gemaakt die samenhangen met 
het bezoek van beurzen en netwerkbijeenkomsten (reiskosten, representatie). 

In het bedrag van de omzet zijn meegerekend subsidies verkregen van het Amsterdams Fonds voor de 
Kunst en het Fonds Podiumkunsten, die in 2017 zijn aangewend.

De post Composities en Arrangementen was in 2017 hoger dan in het voorgaande jaar omdat Konrad 
Koselleck de composities en arrangementen voor het project The Concert to End All Wars pas aan het 
einde van dat project in 2017 factureerde, terwijl het project een periode van 2015 tot en met 2017 
besloeg.

De inkomsten waren in 2017 beduidend lager dan in voorgaande jaren. Dit is vooral te wijten aan het 
feit dat 2017 organisatorisch een overgangsjaar was waarvoor geen subsidieaanvraag was gedaan voor 
een reeks Bimhuisconcerten in het seizoen 2016-2017. Inmiddels is duidelijk dat dit zich in 2018 zal 
herstellen. 

Het bovenstaande heeft in 2017 geleid tot een negatief resultaat van 6.215 euro. 

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst kende de Stichting Konrad Koselleck Music in 2017 een bijdrage 
toe van 21.000 euro, voor concerten in het seizoen 2017-2018.
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Goedkeuring boekhouding en jaarrekening door externe deskundige

 

 

 

Cijfermeester Emmen 
De Bargies 58 

7826 HX Emmen 
 

Tel: 088-2683550 
E-mail: j.visser@cijfermeester.nl 

KvK: 50079913 

SOLIDE  ●  PROFESSIONEEL  ●  PERSOONLIJK 

 
 
Stichting Konrad Koselleck Music 
T.a.v.: Het bestuur 
Slagterslaan 13 
1647 CA Berkhout 
E-mail adres: arjan@koselleck.com 
 
 
Emmen, 18 juli 2018 
 
 
Betreft: Controle jaarcijfers 2017 
 
 
Geachte dames, heren, 
 
 
Ingevolge uw opdracht hebben wij uw boekhouding 2017 gecontroleerd, alsmede de daaruit samengestelde 
balans en resultatenrekening. 
 
Wij hebben geen onregelmatigheden aangetroffen en verklaren derhalve: 

 Dat de boekingen in de boekhouding overeen komen met de gegevens uit de brondocumentatie 
 dat de aangeboden jaarcijfers overeen komen met de boekhouding 
 Dat de jaarcijfers 2017 een betrouwbaar beeld weergeven van het vermogen per 31 december 2017 

en de gedurende het boekjaar behaalde resultaten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
J. Visser 
Financieel Adviseur 
 
 



11

Activiteitenverslag

Zoals gebruikelijk trad de Konrad Koselleck Big Band in 2017 regelmatig op in het Bimhuis. 

In 2017 startte de Konrad Koselleck Big Band een concertreeks onder de noemer Amsterdam Surround. 
Het project behelst acht concerten in 2017 en 2018 waarin onder andere aandacht zal worden besteed 
aan de Bijlmerramp en de geschiedenis van de Bijlmer, alsmede een concert met Cole Porter als centraal 
thema, en een concert rond Claron McFadden.

Het project The Concert to End All Wars liep nog even door in 2017, met het laatste concert in de serie 
op 2 juli in het Amsterdam Museum met als thema 100 Jaar Aardappeloproer.

Met de in totaal negen concerten werd in 2017 een publiek van 2.607 personen bereikt. Met de acht 
concerten die in Amsterdam plaats vonden werd een publiek van 2.487 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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Blue Monday

Datum: 16 januari 2017 
Locatie: Bimhuis, Amsterdam 
Aantal bezoekers: 149

De donkerste, meest ‘depressieve’ maandag 
van het jaar staat bekend als Blue Monday. 
En die viel dit jaar op 16 januari. Er is een 
pseudo-wetenschappelijke formule die dit 
fenomeen beschrijft:

W=het weer, D=schulden, 
d=maandsalaris, T=tijd sinds Kerst, 
Q=tijd sinds het niet nakomen van goede 
voornemens, M=lage motivatie, en Na=het 
gevoel actie te moeten ondernemen (Bron: 
Wikipedia).

Dit inspireerde ons om voor dit concert de 
meest droevige maar ook hoopgevende 
muziek uit ons repertoire te programmeren. 
Bandleden namen de rol van solist op zich.

Vincent Bijlo trad op als ceremoniemeester 
en zanger. Vincent Bijlo over dit concert:

Het werd echt heel erg. Konrad maakte een 
aantal arrangementen waarvan de meest 
optimistische blije vogel nog naar de pillen 
zou willen grijpen. Mensen die het concert 
overleefden waren zelfs voorbereid op de 
inauguratie van Donald Trump.

Bandlid Bastiaan Woltjer gebruikte samples 
van nieuwsfragmenten tijdens een terugblik van Vincent Bijlo op 2016 die de bigband muzikaal omlijste.

Het concert werd afgesloten met een relativerend lied Hand in Hand met de Tijd, dat Konrad voor deze 
avond opnieuw arrangeerde.
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13!

Datum: 8 mei 2017 
Locatie: Bimhuis Amsterdam 
Aantal bezoekers: 167

De Konrad Koselleck Big Band bestond op 8 mei 13 jaar (en drie dagen om precies te zijn, het eerste 
concert was op 5 mei 2004)! Hoe dan ook een gelukkig moment voor een boordevol jubileumfeest in het 
Bimhuis met hoogtepunten uit het repertoire en vele speciale gasten: Deborah J. Carter, Jeroen Zijlstra, 
Marike Jager, Annie Tångberg en Henk Kraaijeveld.
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The Concert to End All Wars

In 2016 startte de Konrad Koselleck Big Band het project The Concert to End All Wars. De band wil met 
dit project 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 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.

100 Jaar Aardappeloproer

Datum: 2 juli 2017 
Locatie: Amsterdam Museum 
Aantal bezoekers: 760

Op 2 juli speelde de Konrad Koselleck Big Band met Ellen ten Damme en Vincent Bijlo een concert in het 
Amsterdam Museum in het kader van het project The Concert to End All Wars. 

Vincent Bijlo keek terug op 100 jaar Aardappeloproer; een oproer dat de stad Amsterdam diep 
verscheurde. De Meisjesbinnenplaats van het museum was om 14 uur het speelveld van Bijlo, Ten 
Damme en de Big Band. Het concert was gratis toegankelijk.
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‘Op 28 juni 1917 sloeg de vlam in 
de pan’, vertelde Vincent Bijlo. ‘In de 
Jordaan kwam een aantal vrouwen 
erachter dat in de Prinsengracht 
een schuit met aardappelen voor 
legerrantsoenen lag. Ze hebben die 
geplunderd en vervolgens braken 
onlusten en een wilde staking uit. 
Het leger opende op 5 juli op het 
Haarlemmerplein het vuur op een 
massa van stakers en hun families. 
Er vielen negen doden en 114 
gewonden.’

‘Nederland was toen wel neutraal’, 
aldus Konrad Koselleck. ‘Maar veel 
Amsterdammers leden honger. Voedsel 
was op de bon en begin 1917 was 
er in de stad geen aardappel meer 
te krijgen.’ Het Aardappeloproer was 
een speciaal thema in de Big Band 
concertreeks The Concert to End All 
Wars. In deze reeks werd het verband 
van de conflicten van het 20e eeuw tot 
vandaag onder de loep genomen

Het bijzondere van het concert was 
het veelzijdige repertoire en de rollen 
van Vincent Bijlo als verteller en van 
Ellen ten Damme als zangeres en 
performer. Het repertoire liep uiteen 
van een Balkan Beat-bewerking van 
Debussy’s anti-oorlog hymne (1916) 
tot bijzondere tango’s. Ten Damme 
vertolkte onder andere het beroemde 
oorlogslied Lili Marlene, in een 
speciaal arrangement van Koselleck. 
Bijlo nam de luisteraars mee door de 
tijd en over slagvelden eindigend bij de 
dag van vandaag.

Koselleck: ‘We willen de grote oorlogen 
en ander strijdtoneel herdenken en 
daarmee ook de gesneuvelde soldaten 
een stem geven. Een pleidooi tegen alle oorlogen, nationalisme, populisme en uitsluiting. Opdat de 
geschiedenis zich niet herhaalt.’ Kosellecks oudoom vocht aan het front van de Grote Oorlog. Hij sneuvelde 
op 19-jarige leeftijd en liet een indrukwekkend dagboek achter, waaruit Koselleck verhalen putte voor het 
concert.

Bij dit concert werkten we samen met partners: Mediapartner was het radioprogramma Opium, waarin 
Konrad Koselleck in de torenkamer van Vondel CS te gast was. Hier schreef Konrad Koselleck de nieuwe 
compositie Jordaan 1917 over het leed van de vrouwen in de Jordaan.

Voorafgaand aan het concert organiseerde het Jordaanmuseum een wandeling langs de plekken waar het 
Aardappeloproer plaatsvond. De wandeling startte om 11.00 uur bij een tentoonstelling met foto’s over dit 
oproer. 
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Echo’s van de Bijlmerramp

In 2017 was het 25 jaar geleden dat een Boeing 747 in de Bijlmermeer neerstortte. De Konrad Koselleck 
Big Band speelde ter nagedachtenis samen met Bijlmer musici twee concerten en leden van de band 
traden tevens op bij de officiële herdenking.  Onder de naam Echo’s van de Bijlmerramp speelde de band 
op 28 september (Bimhuis) en 7 oktober (Bijlmer Parktheater). De herdenking was op 4 oktober bij Het 
Groeiend Monument in de Bijlmer.

Er stond een bijzonder programma op stapel, samengesteld uit jazz, spoken word, rap, Ghanese drums 
en Surinaamse bazuin. Een keur van solisten leverde een bijzondere bijdrage waaronder de Ghanese 
percussionist Kofi Ayivor, voormalig lid van Osibisa, en Phil C.U. Stuart (altsax) mee. Andere gastbijdragen 
kwamen van rappers Kiddo Cee en Mizztamizzo, Schiavone Simson (spoken word), Jeff Croese (sounds) 
en Jacob ‘Sleepyhead’ Lucas (beats). 

‘Ik werk heel graag met heel uiteenlopende  solisten. En dit is een heel spannende combinatie die 
grooved, verhaalt en jazzed’, aldus Konrad Koselleck. De big band voerde ook een nieuwe versie uit van de 
compositie Zuidoost, een Groeiend Monument, van componist Rudy Bedacht.

Echo’s van de Bijlmerramp was een speciale productie van de Konrad Koselleck Big Band waarvoor 
samenwerking werd gezocht met diverse organisaties en musici uit de Bijlmer die een persoonlijke 
herinnering hebben aan de ramp. De gastmusici verhaalden op eigen wijze over hun herinneringen. De 
musici werden gescout in samenwerking met de Shain Foundation en met Vinger.nl, dat als creative studio 
eerder events en acts verzorgde voor de Museumnacht en de organisatie deed van de Open Art Route.

In de aanloop naar de concerten trad de band op in kleine bezetting in het radioprogramma VPRO OVT 
(Onvoltooid Verleden Tijd) op Radio 1, en Konrad Koselleck was te gast in een aantal andere programma’s 
voor interviews. 

De concerten kwamen tot stand in samenwerking met o.a. Comité Het Groeiend Monument, Vinger.nl, 
Bijlmer Parktheater, Imagine IC-OBA Zuidoost, Bimhuis, Shain Foundation, Konrad Koselleck Music, en 
door een bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
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Echo’s van de Bijlmerramp - Bimhuis

Datum: 28 september 2017 
Locatie: Bimhuis Amsterdam 
Aantal bezoekers: 140

Konrad Koselleck schreef voor dit concert een nieuwe compositie: Sorrow. De uitvoering van dit stuk werd 
gecombineerd met fragmenten uit het dagboek van de toen dertienjarige Heln Atmowirono.

Vinger.nl produceerde een rap over de Bijlmerramp: 18:35:40, het exacte tijdstip van de ramp, waarbij 
gebruik werd gemaakt van opnames van het mobilofoonverkeer tussen hulpverleners en de alarmcentrale. 
Deze rap is met de bigband live uitgevoerd. 

Bazuinmusicus Phil Stuart voerde Surinaamse hymnen uit op altsax, begeleid door de band. Dit 
is typisch voor Surinaamse begrafenissen, christelijke hymnen als rouwmars uitgevoerd door een 
bazuinmuziekcombo, gevolgd door vrolijke muziek op weg naar het graaf, terwijl de grafdragers vaak ook 
onder de kist dansen, een ode brengend aan het leven en als troost voor de achtergeblevenen.

Met de Ghanese meesterpercussionist Kofi Ayivor werden liederen uitgevoerd die passen in de traditie van 
vrouwverwerking in Ghana.

Het concert eindigde met de Hymne Zuidoost, Een Groeiend Monument, een ode aan de boom die 
alles zag en het herdenkingsmonument er omheen. Deze hymne werd gecomponeerd door Rudy 
Bedacht, dichter, gitarist en musicoloog, wonend in de Bijlmer. Kosellecks arrangement begon open 
sferisch, verandert dan in een rouwmars en eindigt vrolijk in een kaseko geïnspireerd op de Surinaamse 
rouwtraditie.
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Herdenking Bijlmerramp

Datum: 4 oktober 2017 
Locatie: Cultureel Educatief Centrum, Amsterdam Zuidoost 
Aantal bezoekers: 750

Tijdens de officiële herdenking speelde musici van de band in kleine bezetting samen met Phil Stuart en 
Kofi Ayivor, en het kinderkoor van de basisschool Crescendo.

De herdenking werd live op de nationale tv uitgezonden.

Echo’s van de Bijlmerramp - Bijlmer Parktheater

Datum: 7 oktober 2017 
Locatie: Bijlmerparktheater, Amsterdam 
Aantal bezoekers: 151

De opbouw van het concert was gelijk aan die in het Bimhuis op 28 september.  

Celliste Antonia Lieberg trad op als extra soliste en voerde het Antilliaanse liedje Mariposa uit.
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Overige concerten en producties

Opening tentoonstelling Kunstenaar in Oorlogstijd

Datum: 10 augustus 2017 
Locatie: Huis Doorn, doorn 
Aantal bezoekers: 120

 

Musici van de band traden in kleine bezetting op tijdens de opening van de tentoonstelling Kunstenaar in 
Oorlogstijd in Huis Doorn. 

De tentoonstelling toonde het werk en leven van Ernest Shepard, de tekenaar van onder andere Winnie the 
Pooh. 

Sheppard was soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Vincent presenteerde de opening en interviewde de 
curator van Huis Doorn. 

Konrad Koselleck las voor uit het dagboek van zijn oudoom die in hetzelfde gebied en in dezelfde periode 
vocht als Ernest Sheppard. 

Uitmarkt Amsterdam

Datum: 26 augustus 2017 
Locatie: Bimhuis, Amsterdam 
Aantal bezoekers: 175 

Op zaterdag 26 augustus speelde de Konrad Koselleck Big Band op de Uitmarkt in Amsterdam. 

Op het programma stond een voorproefje van Echo’s van de Bijlmerramp en Cole Porter Still Cool?, twee 
programma’s dat in het najaar werden uitgevoerd. 

Als solisten traden op Vinger.nl met Kiddo Cee, Jeff Croese en Fay Lovsky.

Cole Porter Still Cool

Datum: 27 november 2017 
Locatie: Bimhuis Amsterdam 
Aantal bezoekers: 195

Op 27 november speelde de Konrad Koselleck Big Band een speciaal Cole Porter-programma. Met de 
solisten Fay Lovsky en Graziella Hunsel verkenden zij een van de meest veelzijdige songwriters van 
de 20ste eeuw: Cole Porter, een componist die als geen ander de brug wist te slaan tussen klassieke 
compositietechnieken, jazz en pop. Konrad Koselleck maakte met Cole Porter, Still Cool? een speciaal 
programma als eerbetoon aan deze wereldberoemde Amerikaan.

Cole Porter was bij uitstek een vernieuwer in de Amerikaanse muziekwereld in de eerste helft van de 20ste 
eeuw, aldus Koselleck. ‘Songwriting staat nu weer enorm in de belangstelling en Porter is een geweldige 
bron van inspiratie, ook voor de jonge generatie songwriters. Voor mij als arrangeur is zijn werk altijd een 
grote uitdaging. Ik leer telkens weer iets nieuws als ik zijn songs bestudeer.’

Taboedoorbrekende songs als Just One of Those Things en Love for Sale hadden thematisch ook gisteren 
geschreven kunnen zijn. ‘Hij gebruikte hele inventieve, op blues en Jiddische muziek geënte melodieën, 
maar gaf daar telkens een onverwachte harmonische wending aan. En zijn teksten waren bijzonder: 
grappig, gevoelig en heel intelligent tegelijkertijd. Hij speelde met rijm, integreerde latino- en jazz-
invloeden en zette daarmee een nieuwe standaard voor het American Songbook.’

Koselleck vroeg voor Cole Porter, Still Cool? twee verschillende en nieuwsgierige performers: Fay Lovsky 
en Graziella Hunsel. Lovsky is componiste van o.a. filmmuziek en maakt met instrumenten als de zingende 
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zaag en de theremin ook zelf persoonlijke, vaak humoristische liedjes. Hunsel is een Surinaams-Spaanse 
zangeres uit de Bijlmermeer. Naast vocale bijdragen aan een veelvoud van jazz- en soulproducties, schrijft 
ze ook haar eigen muziek.

Dit concert kwam tot stand dankzij een bijdrage van het Amsterdams Fonds voor de Kunst.
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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, Franz von Chossy (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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In Memoriam Bart Lust

Het jaar 2017 sloot voor ons af met een groot verlies:

Onze trombonist Bart Lust overleed volledig onverwachts op 31 december 2017 op 50-jarige leeftijd na 
een kort ziekbed. Het is een groot gat dat hij achter laat.

Als musicus ontwikkelde hij een eigen geluid: voortbordurend op zijn favoriete inspiratiebronnen zoals 
Hard Bop en modale Jazz vond hij zowel als componist alsook als bijzonder virtuoos trombonist een 
krachtige en meeslepende stem. Hij was een betrouwbare steunpilaar voor de trombonesectie en zette zich 
ook buiten de muziek zeer gewaardeerd in voor de band.

Als mens was hij vriendelijk, hartelijk, bescheiden en altijd positief. De hem typerende droge humor 
was treffend maar nooit kwetsend. Zo hebben zijn opmerkingen in stroeve situaties vaak de beslissende 
bijdrage geleverd om alle neuzen in onze band één richting op te laten wijzen.

Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en naaste familie.
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Gebeurtenissen na balansdatum en perspectief

Op 12 september 2017 kende het Amsterdams Fonds voor de Kunst een subsidie van 21.000 euro toe 
voor het project Amsterdam Surround. De subsidie van het Amsterdams Fonds voor de Kunst maakt 
tevens vier concerten in 2018 mogelijk, te weten twee concerten rond 50 jaar Bijlmer, en twee concerten 
in het Bimhuis.

Voor de concerten rond 50 jaar Bijlmer ontvingen we in 2018 ook bijdragen van het VSB-fonds (5.000 
euro) en Stadsdeel Zuidoost (10.000 euro).

Begin 2018 startten de voorbereidingen van een vervolg op The Concert to End All Wars. Op 5 juni 2018 
kende het Fonds Podiumkunsten voor dit project een subsidie toe van 40.000 euro. Op 5 juli 2018 kende 
het Jan en Tina Huizinga Fonds een bijdrage toe van 15.000 euro.

Aanvullende aanvragen bij andere fondsen zijn nog in behandeling, maar deze substantiële toezeggingen 
maken het mogelijk om het project doorgang te laten vinden.
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