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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.
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Vaststelling jaarverslag

Het jaarverslag 2018 is vastgesteld op 18 september 2019 door het bestuur van de stichting. Op deze 
datum werd het bestuur gevormd door:

• Johan van der Kooij, voorzitter

• Wouter Overgaauw, penningmeester

• Hilde Rezelman, secretaris

• Arjan Sas

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.

Bestuursleden kennen geen vacatiegeld. Artistiek leider, zakelijk leider, productiemanager, 
artiesten en orkestleden worden vergoed op freelance basis.



6

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 29 januari, 5 maart, 28 juni en 
29 oktober. 

Vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de artistiek leider en de zakelijk leider.

Sinds 2018 kent de stichting een artistieke raad. De taak van de raad is het bestuur en de artistiek leider 
te adviseren over artistieke vraagstukken. De raad komt drie keer per jaar bijeen en brengt verslag uit 
aan het bestuur. De artistieke raad wordt gevormd door enkele musici uit de band (momenteel Bastiaan 
Woltjer, Matthias Konrad en Gerard Kleijn) plus enkele leden van buiten, zoals Botte Jellema (journalist), 
Faco Kluiving (programmeur Bijlmer Parktheater) en Vincent Bijlo. 

Per 1 juli 2018 zijn een aantal uitvoerende taken van de penningmeester overgedragen aan een externe 
accountant.  

Rooster van aftreden

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

• Arjan Sas, algemeen bestuurslid: juni 2020

• Hilde Rezelman, secretaris: oktober 2021

• Johan van der Kooij, voorzitter: september 2023

• Wouter Overgaauw, penningmeester: september 2023
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Financieel overzicht

Jaarrekening 2018
2018

Page 1

Balans 31 december

2018 2017

Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva

Bank 36.919 15.161

Debiteuren 9.682 448

Nog te ontvangen subsidies 5.450

Nog te besteden subsidies 27.418 10.500

Vooruitbetaalde kosten 350 0

Omzetbelasting 795 744

Crediteuren 5.552 810

Nog te ontvangen facturen 11.827 3.153

Eigen Vermogen 2.948 7.339

Totaal 47.745 47.745 21.802 21.802

Baten en lasten

2018 2017

Omschrijving Lasten Baten Lasten Baten

Contributies en abonnementen 0 61

Representatie en verteer 640 619

Reclame en advertenties 2.588 4.604

Overige verkoopkosten 1.892 0

Bureaukosten 426 846

Accountants- en administratiekosten 653 464

Bankkosten 150 137

Verzekeringen 0 343

Rente 0 19

Zakelijke leiding 7.386 2.934

Gage musici 44.410 14.887

Gage solisten 15.300 6.400

Gage dirigent 7.473 2.655

Gage overig 162 0

Lichttechniek 0 0

Geluidstechniek 2.040 1.041

Video- en geluidsopnames 600 1.046

Productie 4.153 1.489

Podium en installaties 400 315

Reis- en verblijfskosten 4.215 3.205

Composities en arrangementen 5.000 4.000

Regie 0 500

Dramaturgie 500 250

Projectkosten onverdeeld 27.418

Huur repetitieruimte 124 154

Huur muziekinstrumenten 0 0

Omzet Konrad Koselleck Big Band 59.398 24.832

Subsidies 61.661

Sponsoring 0 500

Donaties 0 4.474

Reservering professionalisering 0 10.000

Diverse baten en lasten 78 90

Resultaat 4.392 6.215

Totaal 125.529 125.529 46.040 46.040
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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 door 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, respectievelijk – als het subsidies en/of donaties betreft – op het moment waarop 
toezegging onherroepelijk is. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden opgenomen zodra 
deze voorzienbaar zijn.

Subsidies

Vanaf 2018 worden in de post Subsidies op de Winst en Verliesrekening de ontvangen bedragen 
opgenomen. In voorgaande jaren waren de subsidies opgenomen in de post Omzet. 

Op de balans wordt zichtbaar gemaakt welk bedrag aan ontvangen subsidies nog besteed kan worden. 
Het bedrag aan nog te besteden subsidies is als Projectkosten onverdeeld op de Winst en Verliesrekening 
geplaatst.

Extern toezicht

De administratie is gedurende het gehele boekjaar uitgevoerd door Finitica Consulting te Emmen, tevens 
handelend onder de naam CijferMeester Emmen. Hierdoor voldoet Stichting Konrad Koselleck Music aan 
de gestelde voorwaarden inzake extern toezicht op de uitvoering van de financiële administratie.
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Goedkeuring boekhouding en jaarrekening door externe deskundige

 
De Bargies 58, 7826 HX Emmen 

 
 
 
Stichting Konrad Koselleck Music 
T.a.v.: Het bestuur 
Slagterslaan 13 
1647 CA Berkhout 
E-mail adres: arjan@koselleck.com 
 
 
Emmen, 14 August 2019 
 
 
Betreft: jaarcijfers 2018 
 
Geachte dames, heren, 
 
 
Ons kantoor, voorheen onder de naam CijferMeester Emmen, heeft ingevolge uw opdracht uw 
financiële administratie over het jaar 2018 uitgevoerd, alsmede daaruit de balans en 
resultatenrekening samengesteld.. 
 
De werkzaamheden zijn verricht overeenkomstig alle van toepassing zijnde kwaliteitskenmerken en 
regelgeving. Wij verklaren derhalve: 

 dat de boekingen in de boekhouding overeen komen met de gegevens uit de 
brondocumentatie 

 dat de aangeboden jaarcijfers overeenkomen met de boekhouding 
 dat de jaarcijfers 2018 een betrouwbaar beeld weergeven van het vermogen per 31 december 

2018 en de gedurende het boekjaar 2018 behaalde resultaten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
J. Visser 
Financieel Adviseur 
 
 
 
 

 Finitica Consultancy 
 
 www.finitica.nl 
 info@finitica.nl 
 06-14869377 
 KvK: 50079913 
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Activiteitenverslag

De Konrad Koselleck Big Band trad in 2018 zes keer op in Amsterdam, zeven keer in Nederland buiten 
Amsterdam, en twee keer in Duitsland. In totaal mochten we in 2018 3.684 bezoekers verwelkomen bij 
onze concerten: 1.259 in Amsterdam, 1.750 in de rest van Nederland, en 675 in Duitsland.

Special Requests

22 januari 2018, Bimhuis Amsterdam 
Aantal bezoekers: 230

Het programma voor dit concert werd samengesteld uit verzoeknummers van de achterban en de musici 
van de band. Via Facebook kon worden gekozen uit een lijst met arrangementen en composities van 
Koselleck, die tot dan toe slechts één keer werden uitgevoerd.

De verrassende favoriet was een Noorse traditional: Stavkijerke Stev, op de voet gevolgd door het 
disconummer Kong Fu Fighting. Twee atypische big band arrangementen, en daarom weer typisch 
Koselleck.

Tot onze spijt overleed bandlid Bart Lust onverwachts op oudejaarsdag 2017, wat de programmering en 
het hele concert in een diepe schaduw zette.

Om het leven en de altijd positieve inbreng van Bart te vieren besloot de band om een bijzonder Special 
Request aan het concert toe te voegen: Arrangementen en composities van en voor Bart Lust. Koselleck 
arrangeerde een ballad van Bart Lust en zette Barts solo om naar vier trombones en bigband.

Collega-musici van andere bigbands waar Bart lid van was werden voor dit concert uitgenodigd om mee te 
spelen: de New Cool Collective Big Band en de Holland Big Band. 

Zo spelden Benjamin Herman, die met Bart sinds zijn 16e speelde, mee en verder Loet van der Lee, 
oprichter van de Holland Big Band. Voor het laatste nummer schoven nog een  vijftal musici van de New 
Cool Collective Big Band aan en begon het publiek zelfs te dansen. Een mooie ode aan Bart Lust.
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Dwars door 50 jaar Bijlmer

15 april 2018, Bijlmer Parktheater, Amsterdam 
Aantal bezoekers: 114

16 april 2018, Bimhuis, Amsterdam 
Aantal bezoekers: 138

Met het muziekprogramma Dwars door 50 jaar Bijlmer leverde de Konrad Koselleck Big Band een bijdrage 
aan Amsterdam Viert 50 Jaar Bijlmer. De hoogtepunten waren de optredens in het Bijlmer Parktheater op 
15 april en het Bimhuis op 16 april. 

Het programma heeft geresulteerd in de verklanking en verbeelding van vijf persoonlijke verhalen. Ook 
werden er geselecteerde beelden over het ontstaan en de ontwikkeling van de Bijlmer in de voorstelling 
gebruikt. Als resultaat van alle voorbereidingen hebben uiteindelijk 13 artiesten uit de Bijlmer met de 
Konrad Koselleck Big Band opgetreden. Rondom de concerten zijn er diverse workshops, ontmoetingen en 
presentaties geweest. 

De verbinding met Shain Foundation en met Vinger.nl hebben geresulteerd in de samenwerking met 
geweldige musici met vooral Surinaamse en Ghanese roots. Master Tam van de – in de Bijlmer zeer 
bekende – formatie Three Horses zong met twee ‘messcherpe’ backing vocals. Het bekende lied Bruine 
Bonen met Rijst werd heel speciaal omdat de oude Surinaamse dame op wie het lied gebaseerd was 
ook naar het concert was gekomen. Berima Amo, trompettist, arrangeur, zanger, was voor velen een 
ontdekking. Berima met een Ghanese uitstraling van de beroemde Gregory Porter zong en speelde drie 
stukken en werd daarbij prachtig ondersteund door zijn drie swingende backing vocals.

De voorstelling was zeer divers en ook van toon. Olaf Zwetsloot opende ingetogen en serieus het 
programma met een gedicht; Graziella Hunsel deed een persoonlijke vertolking  van de volkshit van haar 
moeder Anne-Marie Hunsel; Mizztamizzo rapte op een heel jazzy manier; de jonge Bijlmer rap-talenten 
zweepten het publiek op en de finale zorgde voor een dansend publiek.  

Reactie uit het publiek, Antonia Libert: 

Hi Konrad, Je bent waarschijnlijk nog aan het nagenieten van die bruisende tweedaagse show; wat 
heb je dat weer waanzinnig goed geleid en mooie dingen swingende dingen samen met de andere 
uitvoerenden laten zien en horen! Ook je MC-schap heb je echt geweldig uitgevoerd!!  Je bent wat 
mij betreft nu al een ontzettende Bijlmer Believer aan het worden!

Rondom de concerten werden diverse workshops, ontmoetingen en presentaties georganiseerd. Kiddo Cee 
gaf rap workshops en met twee geselecteerde talenten ging hij de studio in om hen verder te helpen met 
het ontwikkelen van hun talenten. Met de bigbandleider heeft Kiddo Cee overlegd om te komen tot een 
presentatie van de geselecteerde talenten tijdens het concert. Dit was de opmaat voor hun succesvolle 
presentatie op hun school in de week na de twee concerten.

Nello (rapper, 17): 

Okey eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik zo vroeg al een concert zou geven. Op twee grote plekken 
die ik niet eens kende maar deze man Konrad Koselleck the master mind behind #orchestramusic 
heeft mij veel geleerd en geholpen. Het was een eer met u te werken. 

De workshop van Graziella Hunsel werd uiteindelijk uitgesteld in verband met haar zwangerschap. De 
workshop zal later plaatsvinden in het kader van Dwars door 50 jaar Bijlmer – Amsterdam viert 50 jaar 
Bijlmer. Met de Bijlmer Steelband is veelvuldig contact geweest, zijn repetities en optredens over en weer 
bijgewoond. Als vervolg hierop is het plan om in het najaar, de Bijlmer Steelband bestaat in 2018 20 jaar, 
samen te werken in het kader van het lustrum. De samenwerking met het Leerorkest is vanwege gebrek 
aan financiële middelen (minder subsidie) en tijd niet doorgegaan.

Financieel is het project beheersbaar gebleven. De kleinere toekenning van het VSBfonds en het feit dat 
dat heel laat bekend werd, zorgde ervoor dat er is bezuinigd op kosten die relatief pas laat uitgegeven 
hoefden te worden. Er is dus bezuinigd op workshops, op repetities en op communicatie. 

Al met al is het een succesvol en kwalitatief hoogstaand project geworden waarin de viering van 50 jaar 
Bijlmer duidelijk heeft doorgeklonken. Er zijn verbindingen gelegd met diverse artiesten, er is zeer divers 
publiek bereikt, niet in de laatste plaats door het concert niet alleen in de Bijlmer te organiseren maar juist 
ook in de het centrum. Tevens is er sprake van een nieuw project van de Konrad Koselleck Big band met 
talenten uit de Bijlmer voor het seizoen 2018-2019. Wij kijken daar al naar uit!
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Carte Blanche voor Claron McFadden

25 juni 2018, Bimhuis, Amsterdam 
Aantal bezoekers: 175

Sinds 2006 werken Claron McFadden en Konrad Koselleck samen en hebben een bijzonder repertoire 
opgebouwd. Van klassiek tot modern en van Klezmer tot Arabische muziek. Zelfs liedjes van Disney 
ontbreken niet. Dit alles speciaal gearrangeerd voor McFadden en de bigband door Koselleck. 

Voor dit concert hebben zij samen hun aandacht op Purcell gericht, met name op de muziek The Fairy 
Queen, geschreven als aanvulling op Shakespeares Midsummernight’s Dream. Dit resulteerde in een 
20 minuten durende suite die zeer goed ontvangen werd, door de contrasten en delicate vertaling waar 
McFadden, de Barok muziek en de big band in hun kracht bleven. 

Verder is onder andere America, Here is My Boy uit Becks Songreader uitgevoerd, refererend aan de Eerste 
Wereldoorlog, die dit jaar 100 jaar geleden eindigde. Dit lied, dat McFadden a capella uitvoerde, is een 
aanklacht tegen de oorlog en eindigt met de vraag “Where is my boy?”.

PIET HEINKADE 3, AMSTERDAM

WWW.BIMHUIS.NL

KONRAD KOSELLECK 
BIG BAND
MET CLARON MCFADDEN

De Konrad Koselleck Big Band zoekt 
voortdurend naar uitdagende combinaties. 
Deze keer neemt de band onder andere 
barokmuziek van Purcell onder handen.

MA 

25 
JUNI
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Herdenking Ernst Marchand

11 mei 2018, Hooglede 
Aantal bezoekers: 50

Jaarlijks organiseren de Vrienden van het In Flanders Fields Museum twaalf herdenkingen voor een in 
West-Vlaanderen gesneuvelde soldaat, ongeacht zijn nationaliteit. 

Konrad Koselleck werd gevraagd deel te nemen aan een van deze herdenkingen, op de honderdste sterfdag 
van zijn oudoom Ernst Marchand en deze herdenking artistiek in te vullen.

Samen met Vincent Bijlo en trompettist Gerard Kleijn droeg hij onderdelen uit de voorstelling The Concert 
to End All Wars voor. 

DjazzVibes

26 mei 2018, Doetinchem 
Aantal bezoekers: 200

In 2018 vond de derde editie van DjazzVibes in Doetinchem plaats. DjazzVibes is een festival waarbij 
jazz met andere muziekstijlen wordt verbonden. Het familieconcert op de zaterdagmiddag werd ingevuld 
door de Konrad Koselleck Big Band met Edwin Rutten. Uitgevoerd werd onder andere The Young Person’s 
Guide to the Big Band, een werk van Koselleck en Rutten. Dit werk is geïnspireerd op The Young Person’s 
Guide to the Orchestra van Benjamin Britten. 

Aan de hand van variaties op hetzelfde thema van Purcell wordt de samenstelling en de geschiedenis van 
de big band uitgelegd. 

Als jong lokaal talent trad saxofonist Tadjiro Velzel met de bigband op. 

Opening Tentoonstelling Verzet en Verdriet in Beeld

24 augustus 2018, Huis Doorn 
Aantal bezoekers: 250

De bigband leverde met Ellen ten Damme en Vincent Bijlo een artistieke bijdrage bij de opening van 
de tentoonstelling Verzet en Verdriet in Beeld met beelden van onder andere Käthe Kollwitz en Mari 
Andriessen. Daarnaast vormden de musici op het terrein van Huis Doorn een verbindend element tussen 
de diverse locaties met Koselleck’s ruimtelijke compositie Refugium, in combinatie met de voordracht van 
de namen van gevallen soldaten. Om de overeenkomsten tussen de soldaten te benadrukken werd gekozen 
voor de namen Baker, Boulanger, Debakker en Becker.

De opening vond plaats in aanwezigheid van Prinses Beatrix. 

The Concert to End All Wars Bielefeld

21 oktober 2018, Rudolph Oetkerhalle, Bielefeld, Duitsland 
Aantal bezoekers: 300

Op uitnodiging van de Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, de Duitse oorlogsgravenstichting, trad de 
band samen op met Vincent Bijlo en Ellen ten Damme in de Rudolph Oetkerhalle in Bielefeld in het kader 
van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog. 

Rudolph Oetker is de in de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde zoon van de ondernemer August Oetker. Dit 
gegeven werd opgenomen als lokaal element van de voorstelling. 

Vincent Bijlo droeg zijn teksten voor in het Duits. Hierdoor kwamen de verbanden die hij als “neutrale 
Nederlander” vanaf de Eerste Wereldoorlog tot vandaag legde bijzonder intens over. 

De voorstelling werd beloond met een staande ovatie, iets dat in Duitsland niet vanzelfsprekend is. 
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100 Jaar Einde Eerste Wereldoorlog

5 november 2018, Bimhuis Amsterdam 
Aantal bezoekers: 202

10 november 2018, Vredespaleis Den Haag 
Aantal bezoekers: 400

11 november 2018, Huis Doorn 
Aantal bezoekers: 400

20 december 2018, Akoesticum, Ede 
Aantal bezoekers: 450

In Nederland vonden drie voorstellingen plaats in het kader van 100 jaar einde Eerste Wereldoorlog.

Tijdens de voorstelling in het Bimhuis te Amsterdam traden als solisten Fay Lovksy, Ellen ten Damme en 
Vincent Bijlo op. Als nieuw element werd Fay Lovsky’s oma uitgelicht, wiens eerste verloofde tijdens de 
Eerste Wereldoorlog sneuvelde, en die vervolgens met een groep kinderen vanuit Oostenrijk naar Nederland 
kwam om hier de kinderen te laten aansterken. Hier ontmoette ze een nieuwe liefde. Verder bracht ze een 
indrukwekkend lied over shell shock.

Vincent Bijlo belichtte de mislukte Nederlandse revolutie van 1918. 

Enkele dagen later werd de voorstelling gespeeld in het Vredespaleis in Den Haag, met Fay Lovsky, Vincent 
Bijlo en het Monteverdi Kamerkoor Utrecht. Het koor zong werken over de Eerste Wereldoorlog en er 
werden enkele werken samen met de bigband uitgevoerd.

Voorafgaand aan het concert in de avond was er een wetenschappelijke conferentie waarbij musici, Fay 
Lovsky en Vincent Bijlo een artistieke bijdrage leverden.

Een dag later was het exact honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog. Huis Doorn werd die 
dag in de Canon der Nederlandse Geschiedenis opgenomen. De bigband leverde een bijdrage aan de 
bijeenkomst waarin dit bekend werd gemaakt. Later die dag vond er een groter concert plaats in het kader 
van honderd jaar Eerste Wereldoorlog, met een herhaling van het programma van het Vredespaleis met 
Ellen ten Damme in plaats van Fay Lovsky.
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Op 20 december werd het concert nogmaals gespeeld op de Willem Friso Kazerne in Ede, een kazerne die 
een belangrijke rol speelde bij de mobilisatie van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit maal werd 
opgetreden met het Tienerkoor Koorschool Midden-Gelderland. 

The Concert to End All Wars Düsseldorf

13 november 2018, Düsseldorf, Duitsland 
Aantal bezoekers: 375

Dit optreden vond plaats tijdens de herdenking van honderd jaar einde Eerste Wereldoorlog in het 
parlement van Nordrhein Westfalen. De ceremonie vond plaats in aanwezigheid van de Franse 
ambassadeur en Franse parlementsleden. 

In nonet-formatie werden samen met Vincent Bijlo en Ellen ten Damme delen uit The Concert to End All 
Wars uitgevoerd. 

Doorgaans treedt er bij deze herdenking een klassiek ensemble op. Het optreden van de band met Bijlo en 
Ten Damme was hierbij vergeleken een stuk confronterender.

Ook dit concert kwam voort uit een samenwerking met de Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge en 
het was voor ons een bijzondere eer om hier te mogen optreden. 

Brasa Fiësta - Eindfeest 50 jaar Bijlmer

25 november 2018,  
AFAS Live, Amsterdam 
Aantal bezoekers: 400

Dit concert was een vervolg 
op de concerten rond het 
thema Dwars door 50 jaar 
Bijlmer in het Bimhuis en 
het Bijlmer Parktheater. 
Brasa Fiësta was onderdeel 
van het eindfeest rond alle 
activiteiten rond 50 jaar 
Bijlmer. 

De solisten uit de Bijlmer 
waren Graziela Hunzel, 
Berima Amo, Kiddo Cee en 
raptalent Nello. 
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De Band

Vaste bezetting

Saxofoonsectie: Werner Janssen, Floris van der Vlugt, Joao Driessen, Kees van Lier, Kees van Dooremalen

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

Trombonesectie: Bastiaan Woltjer, Matthias Konrad, Vincent Veneman, Axel Schappert

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

Componist, arrangeur en dirigent: Konrad Koselleck

Remplacanten

Saxofoonsectie: Gerlo Hesseling, Daniel Mester, Coen Kaldeway, Jan Menu, Tini Thomsen, David 
Kweksilber, Kika Spranger, Marike van Dijk

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

Trombonesectie: 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: Floor Visser

Geluidstechnicus: Philip ten Brink
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Gebeurtenissen na balansdatum en perspectief

Met de Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 wordt momenteel gewerkt aan een project rond 75 
Jaar Bevrijding dat moet plaatsvinden in 2020. 

Op 18 februari 2019 trad voorzitter Annette Schautt af omdat zij haar functie als voorzitter van de 
Stichting Konrad Koselleck Music niet langer kon combineren met haar werkzaamheden voor de Stichting 
Musea en Herinneringscentra 40-45. Op 2 september 2019 traden Johan van der Kooij en Wouter 
Overgaauw toe tot het bestuur. Johan is zelfstandig coach met een ruime ervaring in de theaterwereld en 
zal de functie van voorzitter bekleden. Wouter Overgaauw is zakelijk leider van Operamakers en zal de 
functie van penningmeester overnemen van Arjan Sas, die aanblijft als algemeen bestuurslid.
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