
 
 
 
 
 
 

 

JAARVERSLAG SEIZOEN 2017-2018 
 
In haar achtste concertseizoen organiseerde KamerFilharmonie Der Aa twee concertprogramma’s: in het 
najaar van 2017 een programma onder leiding van Sander Teepen en in het voorjaar een programma 
onder leiding van Jacob Slagter, die in december 2017 aantrad als de nieuwe chef-dirigent van het or-
kest. Het seizoen werd afgesloten met een spectaculair optreden op het festival At The Watergate.  
 
Reformatie 
Het	najaarsprogramma	stond	in	het	teken	van	de	500ste	verjaardag	van	de	
Reformatie,	die	zich	concentreerde	rond	de	datum	van	31	oktober,	de	dag	
dat	Maarten	Luther	zijn	beroemde	stellingen	op	de	Wittenbergse	kerkdeur	
spijkerde. 
Het	orkest	belichtte	dit	thema	met	een	programma	waarin	de	volgende	wer-
ken	werden	uitgevoerd:	
	
Ralph	Vaughan	Williams:	Fantasia	on	a	Theme	by	Thomas	Tallis	
Maarten	Luther	/	Joh.	Seb.	Bach:	Koraal	Ein	feste	Burg	ist	unser	Gott		
Hans	Pfitzner:	prelude	tot	akte	nr.	2	van	Palestrina	
Felix	Mendelssohn-Bartholdy:	symfonie	nr.	5	“Reformation”	
	
KamerFilharmonie	Der	Aa	had	voor	dit	programma	Sander	Teepen	als	gastdi-
rigent	aangetrokken,	een	dirigent	waarmee	eerder	succesvol	was	samenge-
werkt.	
De	uitvoeringen	vonden	plaats	op	vrijdagavond	3	november	(Groningen,	
Immanuelkerk)	en	op	zaterdagavond	4	november	in	Sneek	(Doopsgezinde	Kerk).	De	thematiek	van	de	Reformatie	
werd	tijdens	de	concerten	toegelicht	door	ds.	Jaap	Koopmans	in	Groningen	en	doopsgezind	voorganger	Jelle	Waringa	
in	Sneek.	
Het	koraal	van	Luther	werd	uitgevoerd	in	een	
bewerking	voor	koperensemble,	die	op	basis	
van	de	versie	van	Bach	door	orkestlid	Jeroen	
Prikkel	was	geschreven.		
Het	concert	in	Sneek	leidde	tot	een	zeer	posi-
tieve	recensie	in	de	Leeuwarder	Courant	van	
6	november	(zie	bijlage).	Dirigent	Teepen	
keek	er	als	volgt	op	terug:	“Naar	aanleiding	
van	500	jaar	Reformatie	stelde	de	program-
macommissie	van	KamerFilharmonie	der	Aa	
een	bijzonder	fraai	programma	samen	(…).	In	
een	relatief	korte	tijd	studeerde	het	orkest	dit	
fraaie,	maar	uitdagende	programma	in,	wat	
resulteerde	in	een	tweetal	zeer	geslaagde	
concerten,	waar	op	hoog	niveau	gemusiceerd	
werd	in	een	prachtige	setting	met	inspirerende	sprekers.”	
 

Reformatieconcert in Sneek. Foto: Laurens Barkema 



De	eerste	repetitie	vond	plaats	op	6	september.	Tweemaal	repeteerden	de	secties	en	de	groepen	(strijkers	en	hout)	
gescheiden.	Eenmaal	werd	er	een	repetitiedag	gehouden.	De	bezetting	van	het	orkest	bestond	uit	52	musici,	waarvan	
zes	invallers.	In	Groningen	trok	het	concert	120	bezoekers	en	in	Sneek	61.	De	dalende	trend	in	Groningen	is	hiermee	
gelukkig	gekeerd.	
 
Bruckners Achtste 
Het	tweede	programma	stond	in	het	teken	van	de	8ste	symfonie	van	An-
ton	Bruckner,	de	‘kroon	op	de	muziek	van	de	19de	eeuw’,	waarmee	het	
chef-dirigentschap	van	Jacob	Slagter	van	een	passend	openingsakkoord	
werd	voorzien.	
	
De	symfonie	werd	uitgevoerd	op	drie	locaties:	op	zaterdagavond	3	maart	
in	de	aula	van	de	Carl	von	Ossietzky-Universiteit	in	Oldenburg	(Duitsland),	
op	zondagmiddag	4	maart	in	de	Martinikerk	in	Bolsward	en	op	woens-
dagavond	7	maart	in	de	Martinikerk	in	Groningen.	Het	eerste	concert	
vond	plaats	op	uitnodiging	van	de	Musikschule	Oldenburg	en	was	feitelijk	
een	try	out.	
	
De	concerten	in	Bolsward	en	Groningen	werden	geopend	met	de	Toccata	
en	fuga	BWV	565	van	J.S.	Bach	en	improvisaties	op	de	openingsmaten	
van	de	Brucknersymfonie,	beide	door	Jos	van	der	Kooy.	Hiermee	kon	het	
orgelkarakter	van	de	symfonie	fraai	worden	geïllustreerd.	Van	der	Kooy	
verzorgde	bovendien	tweemaal	een	korte	inleiding.	Na	de	pauze	werd	
door	het	orkest	de	symfonie	uitgevoerd.	
	
De	eerste	repetitie	vond	plaats	op	20	december.	In	de	aanloop	naar	de	concerten	werd	gerepeteerd	onder	Jacob	Slag-
ter	en	onder	verschillende	repetitoren.	Voor	het	eerst	in	de	geschiedenis	van	Der	Aa	werd	er	een	repetitieweekend	
georganiseerd.	Dit	vond	in	het	laatste	weekend	van	januari	plaats	op	Schiermonnikoog.	Om	het	orkest	te	laten	wen-
nen	aan	de	galm	in	de	beide	concertkerken,	vond	de	generale	repetitie	plaats	in	de	synagoge	in	de	Folkingestraat.	Het	
orkest	bestond	uit	77	musici,	waarvan	47	vaste	leden	en	30	versterkingen.	
	
Het	orkest	kon	terugzien	op	een	periode	waarin	het	de	stijgende	lijn	in	het	niveau	heeft	voortgezet	en	dat	uitmondde	
in	uitvoeringen	die	alleszins	recht	deden	aan	de	symfonie.	De	positieve	reacties	van	het	publiek	onderstreepten	deze	
vaststelling.		
Jacob	Slagter	was	tijdens	de	repetities	niet	alleen	een	veeleisende	en	inspirerende	dirigent,	maar	heeft	het	orkest	
nieuwe	stappen	in	zijn	ontwikkeling	laten	zetten,	bijvoorbeeld	door	de	orkestleden	expliciet	naar	de	klank	van	andere	
instrumenten	te	laten	luisteren	(zonder	dat	ze	op	dat	moment	zelf	speelden)	en	hierop	vervolgens	te	laten	anticipe-
ren.		
Speciale	aandacht	was	er	voor	de	negenkoppige	hoornsectie,	waarvan	Slagter	vier	leden	de	wagnertuba	heeft	leren	
bespelen,	een	weinig	gebruikt	instrument,	verwant	aan	de	hoorn,	dat	Bruckner	in	enkele	van	zijn	symfonieën	voor-
schrijft.	Bovendien	verzorgde	Slagter	twee	sectierepetities	voor	de	hoornisten.	Andere	repetitoren	die	in	de	aanloop	
naar	de	concerten	werden	ingezet,	waren	Sander	Teepen	(houtblazers),	Ane	Travaille	(koper	m.u.v.	hoorns)	en	Mat-
thijs	Broersma	(celli	en	contrabassen).	
Dirigent	liet	op	2	maart	in	het	Dagblad	van	het	Noorden	in	een	interview	door	Paul	Herruer	(zie	bijlage)	optekenen:	“Ik	
maak	me	geen	zorgen	(…)	De	achtste	kan	hier	omdat	we	zo’n	goede	en	stabiele	kopersectie	hebben,	dat	wist	ik	gelijk.	
De	strijkers	was	afwachten,	maar	het	enige	waarover	ik	zit	te	zeuren	zijn	de	bassen,	dat	zijn	er	te	weinig.	Maar	het	
enthousiasme	waarmee	het	orkest	het	wil	doen,	dat	voel	je.”	
	
In	Groningen	trok	het	concert	195	bezoekers	en	in	
Bolsward	157,	een	alleszins	bevredigend	aantal.	
Omdat	het	Groningse	concert	doordeweeks	plaats-



vond,	troffen	we	veel	vaste	bezoekers	op	de	zondagmiddag	in	Bolsward	aan.	Vooral	het	‘buitenconcert’	trok	dan	ook	
ongebruikelijk	veel	bezoekers.	Het	betekende	ook	dat	de	Martinikerk	in	Groningen	op	woensdag	voor	het	grootste	
deel	gevuld	was	met	nieuw	publiek,	en	ook	dat	stemt	tot	tevredenheid.	De	aantrekkelijke	concertlocaties	zullen	de	
goede	opkomst	ongetwijfeld	in	de	hand	hebben	gewerkt.	Het	concert	in	Oldenburg	trok	helaas	nauwelijks	bezoekers.	
Het	concert	in	Groningen	werd	behalve	in	het	ge-
noemde	interview	in	het	Dagblad	van	het	Noorden	
ook	als	concerttip	aangekondigd	in	het	programma	Podium	op	Radio	4.	Dat	was	voor	ons	orkest	een	primeur.	
 
Koorbegeleiding Parcival College 
Op 27 en 28 maart verzorgde KamerFilharmonie Der Aa voor het zesde achtereenvolgende jaar de be-
geleiding van het voorjaarsconcert van het Parcival College. Dit jaar stond het Stabat Mater van Verdi op 
het programma. Het betrof wederom een drietal uitverkochte concerten in de Oosterpoort. 
 
At The Watergate  
In het Hemelvaartsweekend verzorgde KamerFilharmonie Der Aa drie succesvolle optredens ter gele-
genheid van het Europese jeugdorkestenfestival, dat dit jaar in het kader van de Culturele Hoofdstad 
naar Friesland was gehaald en de titel At The Watergate had meegekregen. Het betrof het openings-
concert, een concert ter opluistering van de bijbehorende orkestenconferentie en een ‘regulier’ concert, 
alle drie in Sneek. 
Het openingsconcert, een openluchtspektakel op de Kolk, dat duizenden bezoekers trok, stond onder 
leiding van Harmen Cnossen en omvatte een 
licht programma met onder meer operare-
pertoire, een deel uit de Schilderijententoon-
stelling van Moessorgski, de Festivalouvertu-
re van Sjostakovitsj en de Danse Macabre van 
Saint-Saëns. Enkele van deze werken werden 
ook ’s middags gespeeld, tijdens het confe-
rentieconcert in het theater van Sneek. Deze 
beide optredens op 9 mei vonden plaats on-
der de naam Noordelijk Orkest Collectief. 
KamerFilharmonie Der Aa was voor deze ge-
legenheid versterkt met enkele musici uit 
Duitsland.  
Het derde concert, dat op 10 mei plaatsvond, wederom in de openlucht, stond onder leiding van Jacob 
Slagter en omvatte werk van Sibelius (Karelia), Ravel (Bolero), Massenet (Méditation uit Thaïs), Andries-
sen (Ricercare) en Gulda (concert voor cello en blazers, met als solist Matthijs Broersma). 
 
Bestuurlijk en organisatorisch 
Het bestuur van per KamerFilharmonie Der Aa bestond bij aanvang van dit seizoen uit Reinold Broersma 
(voorzitter), Frans van Nes (secretaris), Mark Kettenis (penningmeester), Judith Nauta en Mariëlle Pad-
berg (strijkerschefs), Maarten Heemstra (blazerschef) en Inger Kuin (pr-commissaris). Op 28 januari trad 
Maarten Heemstra af, waarna Reinold Broersma zijn taken tot 25 juni waarnam. Op die datum trad Har-
ma de Boer als blazerschef aan. Inger Kuin werd op 25 januari opgevolgd door Rebekka te Marvelde. 
 
Reinold Broersma, Frans van Nes en Mark Kettenis vormden dit jaar tevens het bestuur van de Stichting 
Noordelijk Orkestrale Manoeuvres, aangevuld met Rosemarie Arnold en Jeroen Veltheer. 
 
De orkestrepetities vonden op woensdagavond plaats in het gebouw van Gruno’s Postharmonie aan de 
Spaarnestraat in Groningen, een plek die aan het eind van dit seizoen definitief moest worden verlaten, 
omdat het gebouw in het kader van de herinrichting van het stationsgebied zal worden gesloopt. Voor 
het volgend seizoen zijn afspraken gemaakt met de Muziekorganisatie Noord aan de Bieslookstraat. 
 

Brucknerconcert in Bolsward. Foto: Han van der Hoe-
ven 

Sfeerbeeld van het openingsconcert 



Het bestuur trof in dit verenigingsjaar voorbereidingen voor een naamswijziging van het orkest naar Fil-
harmonie Der Aa en de introductie van een nieuwe huisstijl, maar deze beide zaken zouden pas na 1 au-
gustus hun beslag krijgen. Dat gold ook voor de ondertekening van de huurovereenkomst met de Mu-
ziekorganisatie Noord. 
 
Ten slotte 
De verschillende programma's hadden niet gerealiseerd kunnen worden zonder steun van de gemeente 
Groningen, de Kunstraad Groningen en de Stichting Vrienden Der Aa met hun donateurs. Hun allen 
komt veel dank toe.  
Datzelfde geldt voor oud-orkestlid Jochem Kooi en orkestlid Jeroen Prikkel, die respectievelijk tekenden 
voor het ontwerp van de affiches en voor het onderhoud van de website, die dit seizoen grondig werd 
herzien. 
 
Financiën 
 
Gedurende het boekjaar zij in totaal 4 projecten georganiseerd; twee concertprogramma's, begeleiding Parcival 
College en deelname aan het Watergate festival. Het Watergate project is uitzonderlijk; in dit project is een groot 
bedrag aan orkestversterking uitgegeven op aandringen van de festivalorganisatie. Daartegenover staan extra in-
komsten uit een EDR subsidie die onder de post Fondsen vermeld staan. Bij post incidentele V&W betreft het be-
drag dat van de reservering van de BUMA afdracht over is gebleven na betaling van de uiteindelijke factuur. 
 

Balans per 1/8/2018 
       Activa       Passiva     

Rekening 
per 
1/8/2017 

per 
1/8/2018   Rekening 

per 
1/8/2017 

per 
1/8/2018 

Betaalrekening € 757.72  € 6,996.13    Lening Vrienden € 2,500.00  € 2,500.00  
Spaarrekening € 0.00  € 0.00    Crediteuren € 603.97  € 1,115.50  
Kas € 143.20  € 565.40    Reserveringen € 500.00  € 1,135.64  
Debiteuren € 5,060.00  € 3,757.45    Eigen vermogen € 4,190.35  € 6,567.85  
              
Totaal € 5,960.92  € 11,318.98    Totaal € 7,794.32  € 11,318.99  

 

  



 
Resultatenrekening 2017/2018 
       Lasten   2017/2018   Baten   2017/2018 
Dirigent   € 13,762.94    Recette   € 12,276.10  
Solist   € 967.50    Contributie   € 8,092.00  
Repetitoren   € 812.70    Sponsoring   € 0.00  
Repetitieweekend   € 3,113.68    Fondsen   € 23,417.45  
Zaalhuur   € 2,920.00          
Bladmuziek   € 2,266.92    Incidentele V&W   € 68.78  
Instrumenten   € 959.42          
Publiciteit   € 774.25          
Orkestversterking   € 8,578.06          
Telefoon   € 0.00    Totaal   € 43,854.33  
Kantoorlasten   € 529.11          
Lidmaatschappen   € 529.98          
Audities   € 0.00          
Concerten   € 5,753.40    Winst   € 2,377.50  
Representatie   € 112.29          
Diversen/onvoorzien   € 396.59          
Totaal   € 41,476.84    Totaal   € 41,476.84  

 
 
 
Contactgegevens 
Filharmonie Der Aa 
Stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres  
Postbus 8037 
9702 KA Groningen 
secretaris@deraa.nl www.deraa.nl 
Bankrekeningnummer: NL98 RABO 1560 25701 KvK-nummer: 41012473 
RSIN: 805212437 
De Stichting Noordelijk Orkestrale Manoeuvres is aangesloten bij de Federatie van Amateur Symfonie- en Strijkor-
kesten 
  



BIJLAGE 
 
Recensie Leeuwarder Courant, 6 november 2017 
 
 
 

 
  



BIJLAGE 
 
Interview Dagblad van het Noorden, 2 maart 2018 

 


