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Jaarverslag Stichting Muziekspektakel 2019 

 

In dit jaarverslag worden de activiteiten van Stichting Muziekspektakel 

toegelicht. Ook is er een speellijst van 2019 aanwezig, en wordt er een 

toelichting gegeven bij het financieel jaarverslag.  

In 2019 heeft de stichting zijn doel verwezenlijkt door drie verschillende 

voorstellingen te financieren voor het Epos Ensemble: Fabuleux, Joris en de 

Geheimzinnige Toverdrank en De Wraak van Lorre. 
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Projecten en activiteiten 

 

 

 

 

 

Fabuleux 

Vier componisten, vier 

volksverhalen, vier landen 

De musici van het Epos 

Ensemble vertellen in woord 

en muziek de oude 

volksverhalen van 

grootmeesters als Jean de La 

Fontaine, Hans Christian 

Andersen en Andrew Lang, 

met muziek van Jacques Ibert, 

Carl Nielsen, Györgi Ligeti en 

Hugo de Groot. 

Over de krekel en de mier, de 

raaf en de vos, een muis in 

een Hollands huis en andere 

vreemde vogels. 

 

 

 

Dit concert is ontwikkeld als concept om te zien of de combinatie van woord en 

muziek die in de kindervoorstellingen van het Epos Ensemble zo goed werkt, 

ook aanslaat bij volwassenen. Het concert bestaat uit vier muziekstukken van 

componisten uit vier verschillende landen. Hierbij heeft het ensemble 

volksverhalen gezocht uit de vier landen van de componisten.  

Muziek en woord, zo kregen wij uit het publiek te horen, is een goede 

combinatie en het publiek heeft iets om over na te denken tijdens de muziek.  

Als pilot van dit ‘vertelconcert’ heeft het Epos Ensemble dit concert drie keer 

gespeeld in 2019. Het concept bleek succesvol en zal in 2020 te boeken blijven, 

wellicht met muziek van andere componisten en verhalen uit andere landen.  

http://eposensemble.nl/Voorstelling_Fabuleux.php 

 

  

http://eposensemble.nl/Voorstelling_Fabuleux.php
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Joris en de Geheimzinnige Toverdrank 

 

Joris heeft van zijn moeder de 

taak gekregen om op zijn oude, 

ziekelijke oma te passen en vooral 

niet te vergeten haar haar 

drankje te laten slikken om 11 uur. 

Joris is niet al te dol op zijn oma 

en besluit zelf een drankje te 

brouwen om aan haar te geven. 

En dan ... gebeuren de 

wonderlijkste dingen! 

 

Dat Roald Dahl een krachtpatser 

is op het gebied van zéér 

fantasierijke kinderverhalen, is 

bekend. Maar hoe dit verhaal van 

hem, verteld door Iris van der 

Ende, één grote totaalbelevenis 

wordt met de muziek van 

componisten als Bozza, 

Hindemith, Fredriksson en Ibert... 

dat moet je gewoon meemaken!  

 

In 2017 heeft het Epos Ensemble deze voorstelling ontwikkeld. Hierbij heeft de 

stichting fondsaanvragen gedaan, die helaas niet zijn gehonoreerd. Ondanks 

deze financiële tegenvaller heeft het ensemble de voorstelling Joris en de 

Geheimzinnige Toverdrank in 2019 24x uitgevoerd samen met verteller Iris van 

der Ende, waarvan onder andere negen schoolvoorstellingen en acht 

bibliotheken. Er was een samenwerking met de Openbare Bibliotheek 

Amsterdam (OBA), waarbij  zeven voorstellingen in verschillende OBA-

vestigingen werden gespeeld.  

Voor de  samenwerking met het Leerorkest Stichtse Vecht, ontwikkelde het 

ensemble een workshop. Eén uur voorafgaand aan de voorstelling kregen de 

kinderen een workshop waarin toneel, tekst, acteren en muziek werden 

behandeld. Deze workshop werd goed ontvangen. Het ensemble heeft daarom 

besloten ook bij volgende voorstellingen een workshop te ontwikkelen, die 

scholen optioneel kunnen boeken.  

http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php 

  

http://eposensemble.nl/Over-Iris.php
http://eposensemble.nl/Over-Iris.php
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
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De Wraak van Lorre 

 

Doel voor de stichting voor 2020-2021 is het (financieel) mogelijk maken van de 

nieuwste voorstelling van het Epos Ensemble: De Wraak van Lorre. 

 

 

Een huisdier hebben is leuk, 

maar een prachtig opera-

zingende papegaai als huisdier 

hebben is helemaal fantastisch! 

Jop is dan ook helemaal in de 

wolken als Lorre bij hem komt 

wonen en hij kan al gauw niet 

meer zonder het lieve beestje. 

Maar helaas is Jop niet de enige 

die wat in Lorre ziet: ook meneer 

Panini wil hem graag hebben om 

héél veel geld aan hem te 

verdienen in de grote operazalen 

wereldwijd. De geniepige Panini 

haalt de raarste streken uit om 

Lorre van Jop af te pakken, en 

dát laten Jop en zijn vrienden 

niet zo maar op zich zitten... 

 

In deze voorstelling duizelt het je van alle papegaaien, operamuziek en 

wervelende klanken van de blaasinstrumenten. Een spannend, knotsgek 

verhaal wat door verteller Benjamin Murck helemaal tot leven gewekt wordt. 

Tosca Menten schreef het boek waar dit verhaal op gebaseerd is, en het 

ensemble maakte er een eigenzinnige versie van vol theatrale en interactieve 

elementen. Ook de kinderen zelf zullen aan het zingen gezet worden! 

 

Vanuit Tosca Menten en uitgeverij Van Goor is aan Epos Ensemble 

toestemming gegeven om van dit boek een voorstelling te maken. 
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Voor dit project gaat het ensemble een samenwerking aan met Benjamin 

Murck, zie ook https://www.benjaminmurck.nl/. Benjamin acteert, zingt en 

danst. Eerdere muzikale en theatrale concerten voerde hij uit met onder 

andere het TenToon ensemble, het Aeolian ensemble en het Concertgebouw 

Kamerorkest.  

 

Voor deze voorstelling heeft het Epos Ensemble regisseur Lotte van Dijck 

benaderd voor zowel regie als dramaturgie .  

 

De voorbereidingen voor deze voorstelling zijn inmiddels gestart. Het 

ontwikkelen van de voorstelling, het ontwikkelen van PR-materiaal en verkopen 

van de voorstelling zijn in volle gang. De eerste helft van het jaar zal in het 

teken staan van maken, financieren en verkopen van de voorstelling, in de 

tweede helft zal het ensemble de voorstelling gaan spelen. 

 

http://eposensemble.nl/Voorstelling_Lorre.php 

http://eposensemble.nl/Media_video.php 

  

https://www.benjaminmurck.nl/
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Lorre.php
http://eposensemble.nl/Media_video.php
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Speellijst 2019 

 

februari 2019 

• 09-02 om 14.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de 

Noorderkerk Amsterdam (O) noorderkerkconcerten.nl/concerten 

• 20-02 om 15.30u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de OBA 

Slotervaart, Amsterdam (O) www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html 

maart 2019 

• 10-03 om 15.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de OBA 

Roelof Hartplein Amsterdam (O) www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html 

• 15-03 om 15.15u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de OBA 

Slotermeer (O) www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html 

• 16-03 om 15.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de OBA 

Olympisch Kwartier Amsterdam (O) 

https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html 

• 24-03 middag Fabuleux - in de Wormerveerse Vermaning in 

Wormerveer (O) www.wormerveersevermaning.nl 

april 2019 

• 07-04 om 14.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in Kasteel 

Goudestein in Maarssen (O) 

www.vvvgooivecht.nl/nl/activiteitenkaart/detail/het-epos-ensemble-

speelt-joris-en-de-geheimzinnige-toverdrank--ad97c0dd-8f1a-4b12-

8321-de167f9b81d8 

• 20-04 om 15.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de OBA 

Duivendrecht Amsterdam (O) 

https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html 

• 24-04 om 15.30u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de OBA 

Mercatorplein Amsterdam (O) 

https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html 

• 26-04 om 15.30u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de OBA 

Staatsliedenbuurt Amsterdam (O) 

https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html 

mei 2019 

• 15-05 v.a. 08.30u tweemaal Joris en de geheimzinnige toverdrank - 

Leerorkest Loenen (B) 

• 29-05 v.a. 08.30u tweemaal Joris en de geheimzinnige toverdrank - 

Leerorkest Nigtevecht/Vreeland (B) 

juni 2019 

• 13-06 v.a. 10.00u tweemaal Joris en de geheimzinnige toverdrank - 

Leerorkest Breukelen (B) 

http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://noorderkerkconcerten.nl/concerten/
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Fabuleux.php
http://www.wormerveersevermaning.nl/
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.vvvgooivecht.nl/nl/activiteitenkaart/detail/het-epos-ensemble-speelt-joris-en-de-geheimzinnige-toverdrank--ad97c0dd-8f1a-4b12-8321-de167f9b81d8
https://www.vvvgooivecht.nl/nl/activiteitenkaart/detail/het-epos-ensemble-speelt-joris-en-de-geheimzinnige-toverdrank--ad97c0dd-8f1a-4b12-8321-de167f9b81d8
https://www.vvvgooivecht.nl/nl/activiteitenkaart/detail/het-epos-ensemble-speelt-joris-en-de-geheimzinnige-toverdrank--ad97c0dd-8f1a-4b12-8321-de167f9b81d8
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.oba.nl/jeugd/leesfeest.html
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
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• 16-06 om 11.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - kasteel 

Amerongen (O) www.kasteelamerongen.nl/agenda/koffieconcert-

joris 

juli 2019 

• 07-07 om 11.30u Fabuleux - in Papagenohuis, Laren (O) 

www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-

koffieconcerten 

• 14-07 om 15.00u Fabuleux - in Tuin de Lage oorsprong, Oosterbeek 

(O) www.tuindelageoorsprong.nl 

september 2019 

• 01-09 om 12.30u en 15.15u Joris en de geheimzinnige toverdrank - 

Uitgast Festival, Lelystad (O) uitgast.nl/programma-2019 

• 11-09 om 11.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in basisschool 

De Willemschool Hengelo (B) 

• 11-09 om 15.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in de 

Bibliotheek Hengelo (O) www.bibliotheekhengelo.nl/; tijden n.t.b. 

• 15-09 om 12.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in het 

Stadhuis Utrecht, als onderdeel van het Uitfeest (O) 

www.culturelezondagen.nl/zondag/2019/uitfeest/programma/item-

5953 

oktober 2019 

• 08-10 om 09.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in Icarus 

school, Heemstede (B) 

• 20-10 om 15.00u Joris en de geheimzinnige toverdrank - in het Jeroen 

Bosch ziekenhuis in Den Bosch (O) 

www.jeroenboschziekenhuis.nl/jaarprogramma-concerten-2019 

november 2019 

• 20-11 om 09.30u, Joris en de geheimzinnige toverdrank - in 

basisschool de Tweemaster, Nigtevecht (B) 

 

 

 

 

 

  

http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
https://www.kasteelamerongen.nl/agenda/koffieconcert-joris
https://www.kasteelamerongen.nl/agenda/koffieconcert-joris
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Fabuleux.php
https://www.papageno.nl/papageno-huis/activiteiten/papageno-koffieconcerten
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https://www.jeroenboschziekenhuis.nl/jaarprogramma-concerten-2019
http://eposensemble.nl/Voorstelling_Joris.php
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Toelichting op het financieel jaarverslag 

 

In 2015 is het Epos Ensemble opgericht. In 2016 en 2017 ontwikkelde het 

ensemble haar zijn eerste eigen voorstelling, en had het ensemble beide jaren 

drie voorstellingen. Stichting Muziekspektakel is in 2017 opgericht ter 

ondersteuning van het Epos Ensemble. In het jaar erna, 2018, ontwikkelde het 

ensemble haar tweede voorstelling en speelde 22 voorstellingen. In 2019 

ontwikkelde het ensemble een derde voorstelling en speelde het ensemble een 

totaal van 27 voorstellingen.  

De jaarbegroting van €0 is in deze jaren gegroeid tot een begroting van 

€17.000 in 2019. De stichting streeft ernaar om in 2020 de musici te belonen met 

een gage conform de Fair Practice code.  

 


