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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 correspondentieadres is Slagterslaan 13, 1647 CA Berkhout.
Samenstelling stichtingsbestuur per balansdatum:
•

Johan van der Kooij, voorzitter

•

Wouter Overgaauw, penningmeester

•

Hilde Rezelman, secretaris

De artistieke leiding is in handen van Konrad Koselleck. In 2019 vervulde Lucien Ravensberg de functie
van zakelijk leider.

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 onderscheidt zich door een verrassende combinatie van een artistieke met
een maatschappelijke signatuur. Koselleck noemt zijn bigband een story-telling-bigband. De optredens
zijn avontuurlijk en verhalend; muziek als verbindend element is het leidend principe. Met zijn bigband
wil hij bijdragen aan de pluriformiteit en diversiteit op de Amsterdamse podia en een geëngageerde geluid
vertolken, in heel Nederland en ook in het buitenland.
Maatschappelijke betrokkenheid en historisch besef zijn belangrijke uitgangspunten in het werk van de
bandleider Konrad Koselleck. Koselleck is een muzikale chroniqueur die graag verhalen vertelt. In de
verhalen laat hij zowel de locatie en zijn geschiedenis als de solisten de rode draad vormen. Voorbeeld
hiervan is het goed ontvangen project ‘Echo’s van de Bijlmerramp, de kracht van muziek 25 jaar na de
crash’ met diverse gasten en partners uit de Bijlmer.
Koselleck kiest bij voorkeur voor theatrale muziekproducties en zoekt samenwerking met onder andere
performers, theatermakers en filmmakers. Hij componeert en arrangeert voor elk concert ten einde zijn
verhaal goed te kunnen vertellen en ook het publiek houvast te bieden. Koselleck put daarvoor uit diverse
muziekstijlen, jazz, klassiek, pop, chansons, wereldmuziek, levensliederen. De Konrad Koselleck Big Band
treedt sinds 2010 verscheidene keren per jaar op in het Bimhuis.
De band van Konrad Koselleck begeleidt bekende artiesten, zoals Claron McFadden, Ellen ten Damme,
Vincent Bijlo, Edwin Rutten, Jeroen Zijlstra, Izaline Calister, Esra Dalfidan, Deborah Carter, Freek de Jonge,
Paul Haenen, Kofi Ayivor (Osibisa) 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
momenteel verbonden aan het Utrechts Conservatorium als docent arrangeren/componeren Jazz en Pop.
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 2019 is vastgesteld op 29 juni 2020 door het bestuur van de stichting. Op deze datum
werd het bestuur gevormd door:
•

Johan van der Kooij, voorzitter en 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.
Bestuursleden kennen geen vacatiegeld. Artistiek leider, zakelijk leider, productiemanager,
artiesten en orkestleden worden vergoed op freelance basis.
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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 11 februari, 20 mei, 2
september en 14 oktober.
Vergaderingen van het bestuur worden bijgewoond door de artistiek leider en de zakelijk leider.
Op 2 september 2019 traden Johan van der Kooij en Wouter Overgaauw toe tot het bestuur. Johan
van der Kooij is zelfstandig coach met een ruime werkervaring in de theaterwereld en nam de functie
van voorzitter op zich. Wouter Overgaauw is zakelijk leider van Operamakers en nam de functie van
penningmeester over van Arjan Sas, die tot 1 oktober aanbleef als algemeen bestuurslid. Na zijn aftreden
als bestuurslid blijft Arjan Sas betrokken bij de stichting als administratief medewerker.
Sinds 2018 kent de stichting een artistieke raad. De taak van de raad is de artistiek leider te adviseren
over artistieke vraagstukken. De raad komt drie keer per jaar bijeen. 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.
Sinds 2018 zijn een aantal uitvoerende taken van de penningmeester overgedragen aan een externe
boekhouder. Vanaf 1 januari 2020 zal de administratief medewerker van de stichting zorg dragen voor de
boekhouding.

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

Hilde Rezelman, secretaris: oktober 2021

•

Johan van der Kooij, voorzitter: september 2023
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Financieel overzicht
Jaarrekening 2019
Balans 31 december
Omschrijving
Bank
Debiteuren
Nog te besteden subsidies
Vooruitbetaalde kosten
Omzetbelasting
Crediteuren
Nog te ontvangen facturen
Garantstelling
Eigen Vermogen
Totaal
Baten en lasten
Omschrijving
Contributies en abonnementen
Representatie en verteer
Reclame en advertenties
Overige verkoopkosten
Bureaukosten
Accountants- en administratiekosten
Bankkosten
Verzekeringen
Rente
Zakelijke leiding
Gage musici
Gage solisten
Gage dirigent
Gage overig
Lichttechniek
Geluidstechniek
Video- en geluidsopnames
Productie
Podium en installaties
Reis- en verblijfskosten
Composities en arrangementen
Regie
Dramaturgie
Projectkosten onverdeeld
Huur repetitieruimte
Huur muziekinstrumenten
Omzet Konrad Koselleck Big Band
Subsidies
Sponsoring
Donaties
Diverse baten en lasten
Resultaat
Totaal
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2019

2019
Activa
Passiva
50.939
0
27.315
182
826
1.536
0
10.000
13.096
51.947
51.947

47.745

2019
Lasten
0
463
3.085
1.046
2.119
2.200
158
409

2018
Lasten
0
640
2.588
1.892
426
653
150
0

6.134
35.118
11.300
13.182
0
0
2.080
875
3.034
0
6.121
8.825
0
0
294
0

10.148
106.591

Page 1

Baten

0

103
66.973
39.000
0
0
515
106.591

2018
Activa
Passiva
36.919
9.682
27.418
350
795
5.552
11.827

7.386
44.410
15.300
7.473
162
0
2.040
600
4.153
400
4.215
5.000
0
500
27.418
124
0

125.529

2.948
47.745

Baten

0

59.398
61.661
0
0
78
4.392
125.529

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. 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

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

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, 4 mei 2020
Betreft: jaarcijfers 2019

Geachte dames, heren,

Ons kantoor heeft ingevolge uw opdracht uw financiële administratie over het jaar 2019 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
 de post Nog Te Betalen Subsidies op de balans overeen komt met de opgave van uw
penningmeester
 dat de jaarcijfers 2019 een betrouwbaar beeld weergeven van het vermogen per 31 december
2019 en de gedurende het boekjaar 2019 behaalde resultaten.

Met vriendelijke groet,

J. Visser
Financieel Adviseur
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Activiteitenverslag
De Konrad Koselleck Big Band trad in 2019 zes keer op in Amsterdam, en zes keer in Nederland buiten
Amsterdam. De band trad in 2019 niet op in het buitenland. In totaal mochten we in 2019 4.956
bezoekers verwelkomen bij onze concerten: 1.581 in Amsterdam en 3.375 in de rest van Nederland.

Vertel Vrijheid!
Vertel Vrijheid! bestaat uit 15 (school)voorstellingen die
onderdeel uitmaken van een landelijk educatieproject
dat de Konrad Koselleck Big Band in samenwerking met
Stichting Musea en Herinneringscentra 40-45 en 14
musea en herinneringscentra co-produceert. Met deze
multimediale voorstellingen worden scholieren actief
betrokken bij het vieren van 75 jaar vrijheid en het
herdenken van de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding.
Het landelijke project bestaat uit drie delen, dat door een
groot aantal partners wordt uitgevoerd:
•

Een muziekeducatieproject waarin vmbo-leerlingen
op 14 scholen in Nederland zelf raps en spokenword-teksten maken, samen met musici van de Konrad Koselleck Big Band en jonge rappers en rap
docenten. Deze raps en spoken word teksten worden opgenomen in 14 videoclips.

•

Peer-to-peer educatie door verspreiding van de videoclips onder jongeren van 12 tot 16 jaar, via de
inzet van een uitgebreide social media campagne.

•

15 (school)voorstellingen over 75 jaar vrijheid gekoppeld aan de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding
door de Konrad Koselleck Big Band en Vincent Bijlo, waarin in elke voorstelling één van de door de
scholieren gemaakte videoclips verwerkt wordt.

Bereik
Schoolvoorstelling: circa 7.000 vmbo leerlingen, verspreid over heel Nederland, Peer-to-peer educatie:
circa 150.000 jongeren van 12 tot 16 jaar in een social media campagne.
Publieksaantal openbare voorstellingen: 2000.
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De Man met de Microfoon
25 februari 2019, Bimhuis, Amsterdam
Solist: Chris Bajema
Aantal bezoekers: 230
Dit concert op maandagavond 25 februari in het Bimhuis was nauwkeurig voorbereid door Bajema en
Koselleck. De interviews die Bajema had opgenomen in Amsterdam hadden hem geïnspireerd om een live
podcast te maken over “Vergeten”, naar aanleiding van de recent bij Bajema’s vader geconstateerde ziekte
Alzheimer.
Voor dit concert ging Konrad Koselleck vooraf met Chris Bajema mee op pad in Amsterdam Oost, waar “De
Man met de Microfoon” actief is, om verhalen uit de buurt te verzamelen. Tijdens het concert liet Bajema
een interview met zijn vader horen, waarvoor Koselleck als introductie en outro muziek de compositie
Fading Memories schreef.
De titelmelodieen en underscores uit de gewoone podcast werden door Koselleck voor big band
gearrangeerd en van extra soloruimte voorzien om een interactiemogelijkheid tussen vertelling en reactie
door musici op het verhaal mogelijk te maken.
Een hoogtepunt was het door Paulien Cornelisse geschreven en door haar zelf met Bajema en Cecile Heuer
uitgevoerde ‘bijna waargebeurde verhaal’ over de bevreemdende belevenissen met een helpdesk, die door
saxofonist Joao Driessen uitbundig en energiek becommentarieerd werd.
Verder schreef Koselleck een nieuw arrangement van Unforgetable voor Bajema alsook een Jazzversie van
de koraal, die Bajema’s vader toch wist mee te zingen, hoewel hij de muziek was “vergeten”. Het resultaat
van deze gemeenschappelijke productie was zowel op Bimhuisradio integraal, als licht ingekorte podcast
van De Man met de Microfoon op het internet terug te horen.
http://www.manmetdemicrofoon.nl/afleveringen-1/2019/3/4/aflevering-22-vergeten
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Mokum Muziek met Paul Haenen
22 april 2019, Bimhuis, Amsterdam
Solist: Paul Haenen
Aantal bezoekers: 180
Op 22 april stonden Haenen, een rasverteller en een jazz/bigbandmuziek en dan met name Frank Sinatra
liefhebber, en de Konrad Koselleck Big Band voor de eerste keer samen op podium.
Het programma was een mix van de echte Paul Haenen, die zijn muzikale klassiekers kent, en van zijn
personage Dominee Gremdaat.
Paul Haenen vertelde over de sfeer in zijn jeugd in Amsterdam, waar het bijna nog moeilijker was om
als Sinatra fan uit de kast te komen dan voor homosexualiteit. Muzikaal combineerde Koselleck hiervoor
Sinatra klanken met muziek die hij over Amsterdam schreef of arrangeerde, waaronder een compositie
over het Erasmuspark, dat pal tegenover Haenens geboortehuis ligt.
Als afsluiter van de avond voerden zij samen het liedje Maak er wat van uit de Sesamstraat op, waarvoor
Haenen als Bert meeschreef en hele generaties aanmoedigde tot improvisatietalent, wat weer goed
aansluit op de Bimhuistraditie.

13

Gedenken en Herdenken op 4 mei
4 mei 2019, Domkerk, Utrecht
Solisten: Vincent Bijlo en Ellen ten Damme
Aantal bezoekers: 700

Bevrijdingsfestival Utrecht
5 mei 2019, Parkwijk, Utrecht
Solist: Ellen ten Damme
Aantal bezoekers: 1.000
Door zowel het 4 Mei Comtié als het 5 Mei Comité Utrecht werden Bijlo en Koselleck benaderd om een
verbinding te leggen tussen het herdenkende karakter van 4 mei en het feestelijke karakter van 5 mei.
Hiervoor werd gebruik gemaakt van het oorlogsgedicht uit de Eerste Wereldoorlog dat op muziek werd
gezet en de soldaten-hit werd aan alle fronten in de Tweede Wereldoorlog: Lili Marleen. Dit lied geeft het
gevoel van de eenzame kleine soldaat zo goed weer, dat er naast de Duitse versie al in 1944 een Engelse
en Franse versie aan de geallieerde kant werd opgenomen en vaak op álle frontradio’s werd uitgezonden.
In de Domkerk te Utrecht speelden op 4 mei Vincent Bijlo, Ellen ten Damme en een klein ensemble van de
Konrad Koselleck Big Band voor meer dan 700 mensen, en op het Bevrijdingsfestival op 5 mei speelden
Ellen ten Damme en de big band voor 1.000 mensen.
Naar aanleiding van een interview met Konrad Koselleck en Ellen ten Damme in het AD ontstond een
discussie over of er op 4 mei in het Duits gezongen mag worden. Het compromis om Lili Marleen in het
Engels te zingen, en Where Have All the Flowers Gone in Engels, Frans én Duits, werd breed aanvaard,
zowel door het publiek, het 5 Mei Comité, de burgemeester en een 101-jarige dame uit het Utrechts
verzet.
Absoluut één van de meest indrukwekkende 4 mei voorstellingen van de afgelopen jaren
(lid 4 Mei Comité Utrecht)
https://www.ad.nl/utrecht/duits-lied-tijdens-dodenherdenking-te-gevoelig-en-wordt-geschrapt~a4b641c8/

100 Jaar Vrede van Versailles
28 juni 2019, Lely Broedplaats, Amsterdam
Solist: Vincent Bijlo, Simon Mulder, Adnan Atik
Aantal bezoekers: 30
Op vrijdag 28 juni was het precies honderd jaar geleden dat de Vrede van Versailles werd getekend. Deze
grootse, historische gebeurtenis werd op een intiem grootstedelijke locatie herdacht. Konrad Koselleck en
Vincent Bijlo schreven het programma en traden op met een aantal leden van de bigband en met gasten.
Dit concert werd na uitgebreid overleg met de organisaties Urban Resort en Mix Tree in de avond
georganiseerd in plaats van een oorspronkelijk beoogd Lunchconcert. De werving van de jonge rappers en
spoken word artiesten werd door LELY gedaan in overleg met Nanine van Smoorenburg van het AFK om
talent uit Amsterdam West te betrekken bij het thema.
Simon Mulder is bewoner van de Broedplaats Lely en heeft een staat van dienst als dichter en als als
voordrager. Hij droeg zowel eigen werk alsook poëzie uit de tijd van den Grooten Oorlog voor. Adnan Atik
droeg een eigen modern sprookje voor geïnspireerd op de geschiedenis van Palestina en de stichting van
de staat Israël, dat door het Verdrag van Versailles in een versnelling raakte. Alle teksten werden begeleid
door Gerard Kleijn, trompet, Charly Zastrau, piano en/of Guus Bakker op contrabas en Konrad Koselleck
reageerde met percussie op een militair etensblik op het totaal.
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Deze concerten zijn mede mogelijk gemaakt door:

15

Marne Vrede Festival
29 juni 2019, Warfhuizen
Solist: Ellen ten Damme en Vincent Bijlo
Aantal bezoekers: 175
In Warfhuizen, provincie Groningen, werd voor het Marne Vredesfestival een groep dorpsbewoners
nauw betrokken bij de realisatie van het concert dat in een nieuw minifestival resulteerde. Lokale
verhalen werden vooraf op de begraafplaats en bij een huis speciaal gebouwd voor Belgische Eerste
Wereldoorlogsvluchtelingen opgepikt en door Bijlo en Koselleck samen met musici van de Konrad
Koselleck Big Band uitgelicht en aangevuld door een historicus die over de streek veel onderzoek heeft
gedaan.
Het regionale 4 Mei Projectkoor en de musicus Henk Jan Vermeulen met zijn eigen familieverhaal,
maakten deel uit van de voorstelling. Deze vond plaats in een goed gevulde uienschuur van een boerderij
waar zowel de 175 toeschouwers, 30 koorleden en meer dan 20 vrijwilligers naast de leden van de
Konrad Koselleck Big Band, Vincent Bijlo en Ellen ten Damme diep werden geraakt.
https://winsum.nieuws.nl/nieuws/20190703/marne-vrede-festival-adembenemend-mooi/
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Bijlmer Master Drummers
1 juli 2019, Bimhuis, Amsterdam
Solisten: Kofi Ayivor; Marius Tjon, Yussuf Nuweku, Derek Simpey, John O’Brien, Amaria Kabba
Aantal bezoekers: 122

Kwaku Summer Festival
14 juli 2019, Nelson Mandelapark, Amsterdam
Solisten: Kofi Ayivor; Marius Tjon, Yussuf Nuweku, Derek Simpey, John O’Brien, Amaria Kabba
Aantal bezoekers: 800
Met dit programma stond de Konrad Koselleck Big Band voor de eerste keer op het Kwaku Summer
Festival, naast een voorstelling in het Bimhuis. De vijf percussiesolisten (uit Ghana en Suriname) brachten
zowel eigen stukken in als ook met bestaande stukken van de bigband meegespeeld.
Koselleck liet de specialisaties van de solisten in nieuw geschreven stijl-eigen arrangementen horen, onder
andere doordat Koselleck extra veel ruimte liet voor percussie: Kofi Ayivor’s stuk Ju Ju Music in de Ewetraditie; Marius Tjon’s Alma in de Kaseko-traditie; Jungle Music van Yusuf, meer in de Ashanti traditie,
een typisch Steelpan arrangement van Close to You, oorspronkelijk geschreven door Boogsie Sharpe uit
Trinidad, dat Koselleck voor Derek Simpey voor big band bewerkte. Amaria Kabba, dochter van de veel te
vroeg overleden reggae musicus Amara Kabba uit Sierra Leone, zong een lied van haar vader als ode aan
de zelfstandige vrouwen in Africa.
Trommels en verschillende soorten percussie dienden in oorsprong ook vaak ter communicatie op afstand
en hadden een specifieke rol bij ceremonies. Dit fenomeen wordt ook wel aangeduid als ‘Talking Drums’.
Dit sluit mooi aan bij het idee van een storytelling bigband. Daarom speelde in het concert ook de talking
drum een bijzonder rol.
In het finalestuk Kilele (ooit door Kofi Ayivor voor zijn wereldberoemde afro-poband Osibisa geschreven)
ontstond een percussion battle waar alle percussionisten aan meededen.
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Stad in Oorlog
5 oktober 2019, Philharmonie, Haarlem
Solisten: Leoni Jansen en Vincent Bijlo
Aantal bezoekers: 450
Dit concert vond plaats als slotconcert van het Geschiedenisfestival, met als thema de geschiedenis
van Haarlem. Vincent Bijlo schreef hiervoor de teksten, met zang Leoni Jansen (jarenlang inwoner van
Haarlem). De geschiedenis van Haarlem van de middeleeuwen tot vandaag kwam aan bod, waarbij de
nadruk lag op gewapende conflicten zoals de Tachtigjarige Oorlog en de Tweede Wereldoorlog.
Bekendheid met ons project The Concert to End All Wars was voor de organisatie de aanleiding om de
Konrad Koselleck Big Band voor dit concert te vragen.
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191002_10299034/haarlem-stad-in-oorlog-vincent-bijloleoni-jansen-en-konrad-koselleck-big-band-in-muzikaal-slot-geschiedenis-festival
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Stories ‘n Tories: 15 Jaar Konrad Koselleck Big Band
21 oktober 2019, Bimhuis, Amsterdam
Aantal bezoekers: 219
Als ‘import’ kwam Konrad Koselleck in 1996 in Amsterdam wonen vanwege zijn studie lichte muziek /
piano, gevolgd door een studie arrangeren. Koselleck was al vanaf zijn eerste bezoek aan Amsterdam (in
1989) meteen gegrepen door de stad, de historie, de cultuur en de verhalen. Over de jaren schreef hij dan
ook diverse composities over Amsterdam, over bepaalde stadsdelen en over de historie.
Voor dit concert bracht Koselleck alle muziek bij elkaar die hij in de loop van de jaren geïnspireerd door
Amsterdam schreef. Het 15-jarig bestaan van de Konrad Koselleck Big Band was tevens een mooie
gelegenheid om dit concert te geven.
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/22/krachtige-en-dynamische-muzikale-ode-aanamsterdam-a3977610
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Vertel Vrijheid! Startconcert
8 december 2019, CSG Bogerman, Sneek
Solisten: Vincent Bijlo, Kiddo Cee, Miss Brownie
Aantal bezoekers: 350

Vertel Vrijheid! Schoolvoorstelling (besloten)
9 december 2019, CSG Bogerman, Sneek
Aantal bezoekers: 2 keer 350
Het startconcert van het project Vertel Vrijheid was een openbaar concert met de bigband van de CSG
Bogerman en de Konrad Koselleck Big Band in nonet-bezetting (8 december) of kwintet-bezetting (9
december).
Leerlingen uit 4 vmbo van CSG Bogerman uit Sneek hebben een rap geschreven over drie voorwerpen
uit het Fries Verzetsmuseum. Na het bezoek aan het museum, half oktober, schreven de 12 leerlingen
in vier workshop de teksten voor de rap en kozen zij één van de beats die de Konrad Koselleck Big Band
had ingespeeld. Workshopleiders Chander Peroti (Kiddo Cee) en Naomi Rijke (Miss Brownie) hebben
het proces begeleid. Op maandag 25 november werd de videoclip van de rap opgenomen in het Fries
Verzetsmuseum en op de binnenplaats van de Blokhuispoort.
Het refrein van de rap van de Bogerman leerlingen:
Vrijheid, dat is zijn wie je wilt zijn
Zonder angst om op te vallen of vrees van pijn
Wees strijdbaar tegen haat en oneerlijkheid
Vrijheidsstrijders zijn nodig, zelfs in deze tijd
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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
Per 1 april 2020 heeft de Stichting Konrad Koselleck Music de samenwerking met zakelijk leider Lucien
Ravensberg beëindigd. De taak van zakelijk leider wordt tijdelijk ingevuld door Wouter Overgaauw, die
derhalve aftrad als penningmeester van de stichting.
Op 12 maart 2020 kondigde de Nederlandse regering verregaande maatregelen aan tegen de verspreiding
van het coronavirus. Evenementen en bijeenkomsten met meer dan honderd personen werden in heel
Nederland verboden. Enige tijd later werd het maximale aantal bezoekers zelfs verlaagd naar dertig
personen. Hierdoor werd vrijwel de gehele culturele sector in Nederland stilgelegd.
Ook de Konrad Koselleck Big Band werd hierdoor zwaar getroffen. 2020 had het jaar moeten worden
van concerten in het kader van 75 jaar einde Tweede Wereldoorlog. Gelukkig hebben onze partners en
opdrachtgevers aangegeven dat het de intentie is deze concerten later (in 2021) te laten plaatsvinden.
Een hit uit de Tweede Wereldoorlog die wij in het kader van 75 jaar vrijheid vanuit de huiskamers hebben
opgenomen zal ook ons motto zijn voor de komende tijd: We’ll Meet Again.
https://www.youtube.com/watch?v=6O2SwOPQl-o
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