Jaarverslag 2021 Stichting de Vuurvogel en Stichting Koorschool Konstantijn
-------------------------------------------------------------------------------------------------------A.

Algemeen

We hebben weer een bijzonder jaar achter de rug. Een vervolg van 2020. Covid 19 heeft er voor het
tweede jaar voor gezorgd dat ook dit jaarverslag afwijkt van dat van andere jaren.
Annuleren van geplande concerten, wisselen van repetitieruimtes of helemaal niet kunnen repeteren
wegens gebrek aan veilige ruimtes. Oorzaak, het virus met zijn mutaties , dat dit jaar 2021 huis hield
binnen onze doelgroep, schoolgaande kinderen en jongeren. Gevolgen: Quarantaine regels
handhaven na besmettingen, vaccinatie, QR-codes controleren, testen op grote schaal, etc.
Repetities konden, door sluiting eerste helft van het jaar van Meander College, wisselend gehouden
worden op het Celeanum, bij Zehnder, Stadslanderijen, partyschip de Ooster-Schelde in Zwolle.
Het virus heeft ook de creatieve geest geinspireerd van onze dirigenten, bijv. deelname aan het
nieuwjaarsfilmpje van de gemeente Zwolle en de film Power Hour van Defqon1. Eveneens repetities
via Zoom, Master-classes door Carla Leurs, concertmeester van het orkest van het Oosten en Ido Jan
Stalman, trompettist van PHION.
Er is inmiddels een breed netwerk opgebouwd: Zwolse muziekdocenten, ArtEZ, andere
jeugdorkesten, het NJO, PHION, Zwolse Theaters, Bevrijdingsfestival Overijssel, Kindermuziekweek,
Creatieve Coöperatie en Stadkamer. En er zijn goede contacten met lokale, regionale en landelijke
subsidiegevers, gemeente Zwolle, Fonds Amateurkunst, Prins Bernard Cultuurfonds, Het Weeshuis,
De Gasthuizen, Rabobank Clubactie.

B.

Toelichting op de geledingen van de Stichtingen

1.

Het Jeugdsymfonieorkest – JSO olv Albert Dam

2.

De Jonge Vuurvogel - dirigent Vincent Pollemans

3.

Koorschool Konstantijn

Leeftijdsgroep 14 – 23 jaar. Het aantal leden is in september ongeveer 80 leden.
Ook hier heeft het ontbreken van repetities invloed gehad op de motivatie van deze leeftijdsgroep.
Vlak voor de zomervakantie, begin juni werd repeteren in groepen toegestaan. Echter slechts 6 keer.
Een alternatieve locatie voor de repetities was in die periode bij Zehnder op het industrie terrein van
Zwolle. Wat ook weer heeft geleid tot een dank-concert aldaar.
De buitenlandtournee moest worden uitgesteld voor de tweede keer. We kijken nu uit naar 2022.
In die perioden heeft Albert online videoclips gemaakt met de leden, en masterclasses en quizzen
georganiseerd. In de planning zit ook een grootse viering van het 20-jarig jubileum in 2022.

Leeftijdsgroep 9 – 15 jaar. Rond de 30 leden, wisselend door de coronabeperkingen.
Er waren in 2021 lange periodes geen repetities. In die tijd heeft ook Vincent online een videoclip
gemaakt met de leden en het een en ander georganiseerd.

Suzan Westerveld, dirigente, heeft voor de zomer met Anne Doeleman het project Vrij gedaan, dat
leverde nieuwe leden op voor het kinderkoor. Met de start van het nieuwe seizoen heeft zij
dirigentenstokje overgenomen van Anne en is met veel enthousiasme begonnen. Enkele keren
mocht het kinderkoor vanwege de jonge leeftijd wel repeteren in het Meandercollege, later op de
Ooster-Schelde, een partyschip in de binnenstand van Zwolle. Het kinderkoor heeft zich hersteld en
het ledental varieert tussen 9 en 12 kinderen. Genoeg om verder uit te bouwen.

#Voices Had een moeilijke start in het tweede deel van het jaar 2021. Door Corona hebben we het
nog even laten bestaan in de hoop op herstel. Dit is niet gelukt. In december 2021 hebben we ons de
vraag gesteld of we toch niet moeten stoppen met #Voices. De beslissing zal zijn in januari 2022.

4.

Opstreek – dirigenten Lies van Vledder en Esther de Boer

C.

Ontwikkelingen – vernieuwing en toekomst

Op projectbasis 2x per jaar 8 weken plus optreden op Familieconcert en Lenteconcert. Door Corona
zijn de projecten sinds maart 2020, en ook in 2021 dus maar deels of helemaal niet doorgegaan.
We hopen op een herstart.

Vuurvogel Academie – zie Beleidsplan van 2021 - 2023

In april 2021 is de Vuurvogel Academie in het leven geroepen, om nadrukkelijker in beeld te brengen
dat we op allerlei manieren investeren in een duurzaam muziekklimaat in de regio. Dit willen we
doen d.m.v. de volgende activiteiten, die we eigenlijk al deden, maar nooit zo naar voren brachten:
• Leerorkest (‘OpStreek op School’)
• Educatief Concert (concert met lespakket voor basisscholen). Voorbereidingen voor 2022,
dan staat Prokofievs Peter en de Wolf op het programma en we verheugen ons weer op een
publiek van ruim 1200 basisschoolleerlingen. Het bijbehorend lespakket heeft het stempel
(Meemaken op Locatie, MIMOL) van Stadkamer.
• Stageplek voor conservatoriumstudenten. Hierover hebben we een overeenkomst afgesloten
met afdeling Klassiek van ArtEZ.
• Samenwerking met partners in muziekeducatie (masterclasses, groepsrepetities, proefdagen
zoals de muziekcarrousel)
• Alumni-activiteiten

Contact Vriendenstichting

De Vriendenstichting heeft een bestuurswisseling ondergaan. Een nieuw Vriendenbestuur is
gevormd. Bert van Uffelen, voorzitter, Ilse Sijtsema, penningmeester en Ellen Kramer, secretaris.

Contact met de orkestcommissie

De relatie met het bestuur is uitstekend. Minimaal is er twee keer per jaar een officieel overleg.

Contact vrijwilligers

De stichting heeft een zeer belangrijk vast team van vrijwilligers, dit is hetzelfde gebleven.
Voor de orkesten hebben we de drie uitstekende productieleiders, oud-leden van het
Jeugdsymfonieorkest. Vooral daar waar sprake is van een complex podiumplan weten zij als geen
ander van de hoed en de rand. Moeiteloos worden door hen extra hand- en spandiensten ingezet.
Verder zijn er vrijwilligers voor de bibliotheekordening, het maken van films en foto’s bij concerten
en evenementen ten behoeve van o.a. website en digitale contacten.
De vrijwilligers zijn een onmisbare steun voor de dirigenten en bestuur, vooral met betrekking tot
allerhande logistieke en sociale zaken.
De Orkestouders van het JSO en de Jonge Vuurvogel hebben dit jaar buitengewoon veel werk gehad
aan de regels die in acht moesten worden genomen bij de repetities ivm Corona. De onderlinge sfeer
bleef uitstekend en zij zijn goud waard voor bestuur en musici.
Het bestuur hecht er aan met een jaarlijks etentje en een Kerstattentie haar waardering daarvoor te
uiten. Het etentje heeft dit jaar plaats gevonden op het partyschip de Ooster-Schelde.

Repetitieruimten

Het repeteren in Het Meander College ‘om niet’ is afgelopen jaar heel wisselend geweest door de
pieken en dalen in het coronagebeuren. Voor de leden van De Jonge Vuurvogel en koorschool

Konstantijn was het iets gunstiger vanwege de jonge leeftijd. Vlak voor de zomervakantie kon er een
paar keer gerepeteerd worden en in september een paar weken, maar in december ging de boel
weer op slot. Weinig repeteermogelijkheden dus in dit jaar 2021.

D.

Organisatie Bestuur en vergaderingen

Het bestuur vergaderde in principe elke derde woensdag van de maand en heeft in 2021 wisselend
vergaderd via Zoom, hybride en fysiek. Op 13 januari (DB), 17 februari, 17 maart, 21 april, 19 mei,
16 juni, 18 augustus, 15 september, 13 oktober, 17 november en 8 december.
Het Dagelijks Bestuur heeft maandelijks een week voorafgaand aan de vergaderingen overleg gehad
doordat de situatie rond Covid-19 en de daarbij behorende maatregelen, voortdurend veranderde.

E.

Financiën

De financiële situatie tav JSO en JVV is nog steeds gezond. Zorgenkindje was eigenlijk al een aantal
jaren Koorschool Konstantijn.
Eind 2021 moest een beslissing genomen moeten worden over het voortbestaan van de koren. Het
kinderkoor is, na het aantreden van Suzan Westerveld, nieuwe koordirigente, er weer bovenop
gekomen en blijft bestaan. Jeugdkoor #Voices liep aanvankelijk redelijk, maar daar is door Corona de
klad in gekomen. Het project in mei-juni was zeer geslaagd met 30 deelnemers maar heeft helaas
geen nieuwe blijvende leden opgeleverd.
De financiële jaarverslagen zijn conform de voorschriften inzichtelijk op de website van de Vuurvogel.
Voor financiële tekorten en extra activiteiten kunnen we een beroep doen op de Vrienden van de
Vuurvogel en blijven we voortdurend zoeken naar aanvullende financiering bij fondsen.
Subsidies zijn er dit jaar geweest van de Gasthuizen, het Prins Bernard Cultuur Fonds , de RABO bank.

F.

Concerten van 2021

De eerste helft van 2021 was er een lockdown, waardoor er veel concerten moesten worden
geannuleerd. Dit heeft zich herhaald vanaf half december.

Geannuleerd zijn vele concerten maar met veel pijn in het hart :

Lenteconcert, Educatief concert in de Spiegel en de buitenlandtournee naar Italië.
Voorbereidingen voor het 20 jaar bestaan van de Stichting de Vuurvogel in 2022 in volle gang.
Wat wel door kon gaan met strikte beperkende Corona-maatregelen:
4 juli
6 juli
11 september
16 september
23 september
7 october
6 november
14 november
13 december
15/16 dec.

Nemia in de binnenstad
Ooster- Schelde
Monumentendag
Concert Nieuwleusen
Concert bij Zehnder
Maestro Plantagekerk
Beilen Stefanuskerk
Familieconcert Landstede
Kerstconcert Havezate
Kerstconcert in de Spiegel

koren
afsluiting koren
#Voices en kinderkoor
JSO
JSO
JSO
allen
#Voices
JSO

We kijken uit naar een “normaal” 2022.
Tineke van de Vliet
secretaris Stichting de Vuurvogel

februari 2022

