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Programma’s

In 2020 heeft de VSS de volgende zes programma’s geprogrammeerd in 19 concerten. Van deze
concerten zijn er tien ook werkelijk uitgevoerd:
seizoen 19-20 Programma 3 Beethovens Valentijn
zaterdag 15 febr 2020

Rotterdam, Hillergersberg, Hillegondakerk

zondag 16 febr 2020

Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 17 febr 2020

Utrecht, TivoliVredenburg

zaterdag 22 febr 2020

Baarn, Paaskerk

donderdag 12 maart 2020

Alphen ad Rijn, Theater Castellum

seizoen 19-20 Programma 4 Muziek voor de Koning
zaterdag 18 april 2020 CANCELLED

Buren, St Lambertuskerk

zondag 19 april 2020 CANCELLED

Amsterdam, Waalse Kerk

maandag 20 april 2020 CANCELLED

Utrecht, Tivoli Vredenburg

seizoen 20-21 Programma 1 Beethoven de Modernist
zaterdag 31 okt 2020

Buren, St Lambertuskerk

zondag 1 nov 2020 met pauze

Amsterdam, Uilenbergersjoel

maandag 2 nov 2020 progr van een uur

Utrecht, Tivoli Vredenburg

vrijdag 6 nov 2020 CANCELLED

Schiedam, Westvestkerk

seizoen 20-21 Programma 2 De Romantiek begint bij Beethoven
dinsdag 1 dec 2020 met pauze CANCELLED

Den Bosch Jheronimus Bosch Art Center

maandag 10 dec 2020 met pauze

Utrecht, Gasthuis Leeuwenbergh

zondag 20 dec 2020 progr van een uur CANCELLED

Den Bosch, Willem II Toonzaal

zondag 20 dec 2020 progr van een uur CANCELLED

Den Bosch, Willem II Toonzaal

zondag 27 dec 2020 met pauze CANCELLED

Amsterdam, Uilenbergersjoel

Walk The Line / Open Dag TivoliVredenburg
zaterdag 5 dec 2020

Utrecht, TivoliVredenburg

Solommeo (Italie) Beethoven pianokwartetten
zondag 13 dec 2020 CANCELLED

Aantal concerten, kwaliteit van de programma's

Solommeo

Onze programma van de vier series in het Beethovenjaar 2020 stond in het teken van Beethoven met
twee programma's exclusief aan Beethoven gewijd en twee programma's rondom Beethoven. Hoewel
het aantal geplande concerten (19) iets hoger was als in 2019 (17), is het aantal werkelijk gespeelde
concerten veel lager. Tijdens ons concert op 12 maart 2020 in Alphen aan de Rijn werd de eerste
Corona lockdown aangekondigd. De concerten tijdens de rest van 2020 zijn soms tot een uur ingekort
zodat we het twee keer voor een klein publiek konden uitvoeren. Beethovens Valentijn was een
succesvol programma met de bariton Raoul Steffani. Raoul bracht veel eigen publiek op de been.
Van Beethoven de Modernist werd het laatste concert in Schiedam vanwege strenger geworden
corona maatregelen gecanceld. Muziek voor de Koning kon in zijn geheel niet doorgaan; we besloten
het door te schuiven naar seizoen 21-22. Van De Romantiek begint bij Beethoven is maar één concert
gespeeld. Het Open Dag programma Walk the Line voor TivoliVredenburg gaf ons een gelegenheid
om een deel van het repertoire van de laatste twee programma's alsnog uit te voeren in 9 korte
optredens. Helaas kon het concert in Solommeo (Italië) ook niet doorgaan, zowel artistiek als
financieel een grote tegenvaller. De lockdown bood ons wel de gelegenheid om een cd op te nemen
in juni 2020.

Samenwerking met TivoliVredenburg
Op 12 maart, de avond dat we optraden in Alphen aan den Rijn kwam ons seizoen plotseling tot een
einde met het afkondigen van de lockdown. Dat was het vijfde en laatste concert van de serie
Beethovens Valentijn. Het april programma Muziek voor de Koning, ter gelegenheid van Koningsdag
met muziek, geschreven voor koningen en andere vorsten, werd in zijn geheel gecancelled. De
afhandeling van kaartjes die al verkocht waren is door de diverse zalen uitstekend geregeld.
Het was erg jammer dat we de grote veranderingen voor seizoen 20-21 die we hadden willen
aankondigen met betrekking tot onze series niet live met ons publiek konden delen. Het
programma Muziek voor de Koning zullen we in een komend seizoen alsnog programmeren. In de
nieuwsbrief "Grote Veranderingen" van maart 2020 hebben we een en ander alsnog toegelicht.

De veranderingen

* In najaar 2019, aan het begin van het seizoen 19-20 viel de beslissing over de levensvatbaarheid van
onze serie in TV. We trekken te weinig publiek voor de Herz Zaal van 550 bezoekers en TV heeft
besloten deze serie niet langer te ondersteunen. Hiermee komt een einde aan de serie van vier
concerten in het oude Muziekcentrum Vredenburg, in het vervangende Leeuwenbergh en daarna in
TivoliVredenburg. TV zal nog slechts twee concerten afnemen. De andere twee Utrechtse concerten
met de twee resterende programma's zullen in Gasthuis Leeuwenbergh aan het Servaasbolwerk in
Utrecht worden gespeeld. TivoliVredenburg heeft alleen de twee pianotrio programma’s gekozen. In
Gasthuis Leeuwenbergh spelen we de andere twee programma's met grotere bezetting.
maandag 2 november 2020

TivoliVredenburg

maandag 30 november 2020

Gasthuis Leeuwenbergh

maandag 22 februari 2021

TivoliVredenburg

maandag 26 april 2021

Gasthuis Leeuwenbergh

TivoliVredenburg zal ons nog wel logistiek ondersteuenen: ons abonnement voor alle vier de
concerten in Utrecht kunnen via TV worden gekocht.
* De concertserie in Amsterdam verhuist van de Waalse Kerk naar de Uilenburger Synagoge (Sjoel) in
de Uilenburgerstraat. Concerten daar worden georganiseerd onder auspicieën van Splendor. Heleen
Hulst is bestuurslid van Splendor geworden en zij verzorgt het contact met Splendor en de Sjoel en
overlegt over kaartverkoop en financiën. Het eerste concert in de Uilenburger Sjoel vond plaats op
zondag 1 november 2020 met het programma Beethoven de Modernist.

Nieuwe altiste Elisabeth Smalt

De concerten in het najaar van 2020 met Elisabeth Smalt hebben tot de beslissing geleid om met haar
verder te gaan. Vanaf januari 2020 heeft ze in al onze programma's meegespeeld, inclusief de CD
opname van de Beethoven pianokwartetten in juni 2020.

CD-opname Beethoven Pianokwartetten

De uitgestelde CD-opname is voltooid in juni 2020. We zouden dit programma hebben gespeeld in
een Beethoven festival in Solommeo (Italie) maar dat concert is gecancelled. De teksten werden in
juni en juli geschreven het booklet gecorrigeerd en gedrukt en de cd geproduceerd in augustus zodat
we in september bij de eerste concerten de cd konden aanbieden.
SENA subsidie: We hebben de cd kunnen maken met onder andere corona-hulp van de SENA
(Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten). In December 2021 heeft de SENA een
present-examplaar ontvangen.

Vriendenkring

Tijdens 2020 hehbben we veel morele maar vooral ook financiele steun van onze Vriendenkring
gekregen. Veel vaste bezoekers hebben het bedag van de abonnementen in TV niet terug willen
ontvangen maar hebben dat aan de VSS gedoneerd. In 2020 groeide het totale bedrag aan donaties
van €1715 naar €5614 (zie het financieel jaarverslag voor details), vooral door grote donaties van
donateurs Heijder, Van Krevelen, Hulst, en Nuchelmans.
Naast de inkomsten uit geschonken kaarten heeft het bestuur de musici voor de gecancelde
concerten een compensatie betaald uit eigen middelen.
De Vriendenbijeenkomst die was gepland in Splendor (Amsterdam) op 29 september 2020 heeft niet
plaats kunnen vinden.

Vergaderingen

In 2020 kwam het bestuur (live of via het beeldscherm) acht bij elkaar op deze data:
20 januari (bij Hanno)
26 februari (bij Hanno)
31 maart (online)
1 juni (online)
14 augustus (online)
7 september (online)
29 september (online)
13 november (online)
De Werkgroep Communicatie en PR, bestaande uit Marijke Janssens, Pieter Kuipers, Diederik van Dijk,
en Bart van Oort, vergaderde op
25 juni (bij Bart)
9 november (online)

Promotionele video

Op dinsdag 10 november maakten Heleen, Diederik en Bart een promotionele video opname in
Splendor. Deze mogelijkheid werd als corona-steunmaatregel aangeboden door Splendor. Deze video
is rondgestuurd in diverse nieuwsbrieven en is op onze site te zien. Onze dank aan Splendor en aan
Heleen Hulst.

