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Inhoudelijk verslag Zeeuwse Concertzaal 2018
Inleiding
De Zeeuwse Concertzaal is de enige concertzaal in Zeeland die speciaal is
gebouwd voor de uitvoering van concerten. Daar is in het verslagjaar 2018
goed gebruik van gemaakt met 26 eigen concerten en 36 verhuren aan muziek
gerelateerde organisaties. In 2018 ontving de concertzaal 8080 bezoekers, dat
is ruim 1500 meer dan in het verslagjaar 2017. Toen bedroeg het aantal
bezoekers 6542 met in totaal 60 concerten en verhuur. Daarnaast werd de zaal
126 dagdelen gebruikt als repetitieruimte voor het Zeeuws Orkest, het
Middelburgs Muziek Korps en de Koninklijke Oratorium Vereniging. Eveneens
werd de zaal 45 dagdelen gebruikt als opnamelocatie (studio).
Gesteld kan worden dat in 2018 een stap is gezet naar de ontwikkeling van de
Zeeuwse Concertzaal naar een Zeeuws Muziekhuis, waar collega
muziekorganisaties op het gebied van klassieke en hedendaagse muziek een
onderkomen vinden. Zo programmeert de Stichting Kamermuziek Zeeland
vanaf 2018 regelmatig kleine concerten voor solisten en kleine ensembles op
zondagochtenden in de salon van de concertzaal. De salon is na een
verbouwing met de inzet van veel vrijwilligers in 2017 tot stand gekomen. Het
biedt plaats aan 80 personen en is uitermate geschikt gebleken voor intieme
concerten en lezingen. In de salon pronkt de Erard vleugel uit 1863 die uit de
nalatenschap van pianist en muziekdocent Leen de Broekert door zijn weduwe
Liesbeth Binkhorst aan de Concertzaal in bruikleen is gegeven.
Op basis van de notitie “Succesvol Groeien” waarin een richting werd
aangegeven waarin de Zeeuwse Concertzaal kan groeien, is een bijdrage
ontvangen van het Fonds Sluyterman van Loo. Zeeland Refinery NV leverde een
kleine bijdrage voor de investering in licht-en geluidsapparatuur.
Ook dit jaar kwam de ZC in aanmerking van het Fonds voor de Podiumkunsten
in het kader van SKIP, een regeling ter ondersteuning van kleinschalige en
incidentele programmering.

Personeel/ vrijwilliger en bestuur
De directie van de Zeeuwse Concertzaal heeft de afgelopen jaren nogal wat
wisselingen ondergaan. De heer Frans Koevoets is in februari 2017 de heer J.
Van de Sijde opgevolgd als interim-directeur, maar per 1 maart 2018 is in
goede harmonie afscheid van elkaar genomen. Zowel voor heer van de Sijde als
de heer Koevoets bood de aanstelling van 20 uur per week te weinig
perspectief. Bestuurslid Mevrouw Ciska van Dijk heeft de honneurs

waargenomen tussen 1 maart en 1 november. Per 1 november is de heer Leo
Hannewijk aangesteld als interim-directeur voor 20 uur per week. De heer
Hannewijk was daarvoor twintig jaar directeur van het filmfestival Film by the
Sea in Vlissingen. Samen met Jakko van der Heijden (hoofdprogramma, 20 uur
per week,) en Walter Calbo (administratie en techniek, freelance contract)
vormen zij de staf van de Concertzaal. De financiële administratie is uitbesteed
aan Verena Von Der Linden.
De inzet van de 18 vrijwilligers is onvervangbaar en onontbeerlijk. Zij doen
kassa- en horecawerkzaamheden en bezorgen ook de maandelijkse programma
affiches op een 70-tal culturele, horeca - en privé- adressen in Middelburg.
Het bestuur is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest: op 19 april, 21
juni, 10 september en op 23 november. Belangrijke bespreekpunten waren de
invulling van het (interim-) management, de fusiebesprekingen met
MuziekPodium Zeeland en de realisatie van de lichtinstallatie.
Het bestuur bestond in het verslagjaar uit Jikkie van der Giessen (voorzitter),
Thea van Beveren, Ciska van Dijk, Hennie van Meerkerk en Bert Kole
(penningmeester).

Samenwerking met MuziekPodium
Al bijna tien jaar is er veel gesproken over - en zijn er onderzoeken gedaan naar
- het voornemen van MuziekPodium Zeeland en de Zeeuwse Concertzaal om te
komen tot een fusie. Tekens ging de fusie, soms pas op het laatste moment,
niet door. Ook tijdens het diner-pensant, bijeenkomsten van
vertegenwoordigers en directeuren van klassieke muziekorganisaties in
Zeeland – een initiatief van gedeputeerde Ben de Reu-, is de noodzaak van
samenwerking en afstemming door de betrokken muziekaanbieders
onderschreven.
Met het bestuur van de Stichting MuziekPodium Zeeland zijn de mogelijkheden
besproken om te komen tot een intentieovereenkomst die moet leiden tot een
fusie tussen beide organisaties, gezamenlijke huisvesting, een gezamenlijke
programmabrochure en het delen van de backoffice.

Licht- en geluidsapparatuur
Het Prins Bernhard Cultuur Fonds Zeeland heeft een subsidie beschikbaar
gesteld van maximaal 20.000 EURO (op een investering van 49.000 EURO) voor
de kosten van de aanschaf van licht- en geluidsapparatuur. In het verslagjaar is
een begin gemaakt met het aanbrengen van deze voorzieningen. De eigen

investering is gefinancierd uit eigen middelen. De Vrienden van de Zeeuwse
Concertzaal hebben bijgedragen met een bedrag van ruim 2100 euro.

Publiciteitsuitingen
De eigen jaarbrochure 2017-2018 en 2018-2019 verscheen in een oplage van
2750 exemplaren en werd verstuurd aan relaties en Vrienden van de
Concertzaal en verspreid in Middelburg. Vrijwel wekelijks is een e-flyer
verzonden aan ruim 2000 relaties.
Maandelijks wordt een programma affiches gemaakt, dat verspreid wordt over
zo’n 70 adressen in Middelburg en heeft het maandelijkse vermeldingen in de
Uitloper Middelburg. Persberichten per concerten worden aangeboden aan
regionale en incidenteel aan landelijke pers. Op diverse Zeeuwse en landelijke
uitgaanssites worden de concerten aangemeld. Daarnaast is gebruik gemaakt
van facebook en Instagram.

Diversen
Met de Stichting Beeldende Kunst is een samenwerking aangegaan waarbij drie
keer per jaar een wisselende tentoonstelling van een kunstenaar in de foyer
wordt geëxposeerd. In de salon waren werken te zien van de Zeeuwse schilder
Jo Dumon Tak.
De Zeeuwse Concertzaal nam deel aan de Kunst-en Cultuurroute tijdens de
eerste zondag van de maand. Tussen 13.00 en 17.00 uur konden mensen de
concertzaal bezoeken en de geëxposeerde kunstwerken bewonderen.
De kaartverkoop was in handen van Zeeland Theaters (stadsschouwburg
Middelburg), een samenwerking die voortvloeide uit de overeenkomst tussen
de Stadschouwburg en de Zeeuwse Concertzaal.

Concerten & Publieksbereik
11-jan Herbergen

145

13-jan Lavinia Meijer & Feico Deutekom
26-jan Kuijken Ensemble

110
140

28-jan Lions Proms Concert (verhuur)
04-feb Ko met de Vlo (kinderconcert)
06-feb Algemene ledenvergadering VVE Molenwater (verhuur)
10-feb Codarts
11-feb Larissa Groeneveld (salonconcert)

250
135
50
60
72

15-feb
25-feb
01-mrt
16-mrt
17-mrt
24-mrt
25-mrt
30-mrt
05-apr
07-apr

Bijeenkomst Gemeente Middelburg (verhuur)
Latvian Voices
Bijeenkomst Gemeente Middelburg (verhuur)
Leerlingenconcert Zeeuwse Muziekschool (verhuur)
Het Zeeuws Orkest (verhuur)
Utrechtse Studenten Cantorij
Evelien de Vries & Rien Balkenende (salonconcert)
KOV (verhuur)
UCR (verhuur)
Zeeuws Jeugdorkest & Zeeuwse Muziekschool Strijkersdag (verhuur)

40
125
100
50
372
50
55
372
150
150

13-apr Bijeenkomst Vrienden van het Zeeuws Orkest (verhuur)
14-apr Koor Walcheren 4Freedom (verhuur)

40
150

15-apr Enno Voorhorst (salonconcert)
20-apr NESKO (verhuur)

50

04-mei
06-mei
15-mei
27-mei
02-jun
03-jun
10-jun
24-jun
25-jun
26-jun
27-jun
28-jun
29-jun
30-jun

Jan Brokken – De Vergelding
Masterclass Zemtsov St. Kamermuziek (verhuur)
Zeeuwse Meesters (verhuur)
Ksenia Dubrovskaya & Sona Barseghyan (salonconcert)
Middelburg Volkoren (verhuur)
Philharmonie Zuidnederland
Ksenia Kouzmenko
Muziekfestival Middelburg (verhuur)
MMK concert (verhuur)
Muziekfestival Middelburg (verhuur)
Muziekfestival Middelburg (verhuur)
Muziekfestival Middelburg (verhuur)
Muziekfestival Middelburg (verhuur)
Muziekfestival Middelburg (verhuur)

95

02-sep
21-sep
30-sep
06-okt
07-okt
12-okt
20-okt
26-okt
28-okt
02-nov

Songs of Travel (salonconcert)
Jan Terlouw & Leonard Ensemble
Broeder Dieleman (verhuur)
La Sfera Armoniosa
Finalisten Pr. Christina Concours (salonconcert)
De Grote Archipel (verhuur)
Busch Trio (verhuur) MPZ
Ciconia Consort
Wat niemand weet (kinderconcert)
Maria de Fatima

03-nov Juliana Korpsen (verhuur)
04-nov Ralph Rousseau (salonconcert)
10-nov Concertina (verhuur)
11-nov Spinvis

75
50
140
75
750
125
40
100
40
60
40
100
30
100
35
160
120
60
70
150
75
55
45
75
200
65
325
120

16-nov
17-nov
23-nov
30-nov
01-dec
02-dec
08-dec
09-dec
14-dec
14-dec

Talentenklas Zeeuwse Muziekschool (verhuur)
KOV (verhuur)
Youth Percussion Pool
Glorify (verhuur)
Glorify (verhuur)
Esther Apituley (salonconcert)
Papillon (verhuur)
Papillon (verhuur)
Uitvaartdienst
Reizend Muziekgezelschap

50
250
20
372
372
55
150
150
250
70

15-dec Papillon (verhuur)
16-dec Papillon (verhuur)

150
150
2107

Algemene informatie
Bestuur
Jikkie van der Giessen, voorzitter
Bert Kole, penningmeester
Thea van Beveren, lid
Hennie van Meerkerk, lid
Cisca van Dijk, lid
Directie
Frans Koevoets (tot 1 maart 2018), interim-directeur
Cisca van Dijk (1 maart 2018 tot 1 november 2018) interim-directeur
Leo Hannewijk (vanaf 1 november 218), interim-directeur
Jakko van der Heijden programma.
Medewerkers
Verena von der Linden, administratie (freelance)
Walter Calbo, geluids-/studiotechniek, communicatie en projectondersteuning (freelance)
Remco van Antwerpen, installatietechniek (freelance)
Marieke van der Perk, vormgeving (freelance)
Hanneke van Dijk, coördinatie vrijwilligers (onbezoldigd)
En 18 vrijwilligers
Subsidiënt
Gemeente Middelburg
Fonds voor de Podiumkunsten (SKIP-regeling)
Adresgegevens
Zeeuwse Concertzaal
Verwerijstraat 14
4331 TC Middelburg
T 0118 637777
F 0118 681295
E info@zeeuwseconcertzaal.nl
W www.zeeuwseconcertzaal.nl

5973

