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ACTIVITEITENVERSLAG 2016 
 

Algemeen 

Het jaar 2016 stond voor het Hexagon Ensemble vooral in het teken van de voorbereidingen 

van een nieuw programma: Dagboek van een Cello. Meer informatie over dit project is te 

lezen verderop in dit verslag.  

 

Concerten 

Het aantal concerten in 2016 was vergelijkbaar met andere jaren.  

In totaal werden 13 concerten gegeven in Leusden, Utrecht, Ruurlo, Amsterdam, Rotterdam, 

Amersfoort, Eefde, ’s-Hertogenbosch, Oosterbeek, Oostzaan, Eindhoven en Ede.  

 

Projecten 

La Cenerentola 

De speelperiode van dit project, dat in 2016 werd afgesloten, was van 18 januari 2014 tot en 

met 17 april 2016. La Cenerentola werd in totaal 18 keer gespeeld, voor in totaal 4.290 

bezoekers.   

 
Het project werd uiteindelijk afgesloten met een positief resultaat van € 3.726, mede dankzij 

een subsidie van Fonds21 van € 30.000 (het positieve resultaat werd op de totale subsidie in 

mindering gebracht, waardoor het resultaat uiteindelijk € 0 was).  

In 2016 ging La Cenerentola nog drie keer: 

- 3 januari 2016 in Leusden, VODW 

- 17 januari 2016 in TivoliVredenburg, Utrecht 

- 17 april 2016, in Het Concertgebouw, Amsterdam (2x) 

 

Een ontmoeting met Vincent van Gogh 

Een nieuwe versie (première in 2015) van het succesvolle Hexagon-programma De 

Verbeelding. Uitgangspunt voor dit programma is de herdenking van het 125e sterfjaar van 

Vincent van Gogh. Lokale (amateur)schilders maken hun eigen ‘Van Gogh’. Het Hexagon 

Ensemble speelt muziek die past bij de verschillende stijlperiodes van de grote Hollandse 

meester. Tijdens het concert met projectie van de nieuwe ‘Van Gogh’s’ valt alles samen. 

Optreden(s) in 2016: 

- 31 januari 2016, Kulturhus in Ruurlo 

 

Tussen Wenen en Parijs 

Een instrumentaal programma voor de vaste Hexagon-bezetting. In dit programma zijn drie 

kwintetten en een sextet opgenomen. 

Een kwintet voor alleen de vijf blazers van Reicha, het kwintet van Beethoven (zonder fluit) 

en het kwintet van Caplet (zonder hoorn). 

Elk van de kwintetten heeft een andere bezetting waardoor de concertbezoeker telkens wordt 

geconfronteerd met een andere podiumbezetting en een andere klankkleur. 

In l’Heure du Berger van Françaix zitten tenslotte alle zes spelers op het podium. 

Deze productie loopt door in 2017.  

Optreden(s) in 2016:  

- 11 november, Edesche Concertzaal in Ede 
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Jubileumprogramma 

Dit programma werd samengesteld ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van het 

Hexagon Ensemble.  

Vijfentwintig jaren waarin de spelers elkaar hebben geïnspireerd en uitgedaagd en waarin een 

onderlinge vriendschap groeide.  

Vijfentwintig jaren waarin fantastische concerten werden gegeven, vele buitenlandse 

concertreizen werden gemaakt en een discografie van negen cd’s ontstond.  

In dit jubileumprogramma zijn werken opgenomen die ons na aan het hart liggen, die we in 

de achterliggende periode vaak hebben gespeeld op grote en kleine podia en die we, op één 

na, allemaal op cd hebben opgenomen. Op het programma werken van Roussel, Debussy, 

Mozart, Poulenc en d’Indy. 

Optredens in 2016: 

- 19 januari 2016, Muziekcentrum de Toonzaal, ’s-Hertogenbosch 

- 5 maart 2016, KIOZ in Oostzaan 

- 13 maart 2016, het Concertgebouw in Amsterdam 

- 13 maart 2016, Oude Kerk in Oosterbeek 

- 5 juni 2016, de Doelen in Rotterdam 

 

Kwintetprogramma 

Dit programma werd samengesteld omdat een podium ons heel graag wilde uitnodigen maar 

eigenlijk niet kon betalen. Bij wijze van uitzondering hebben hier slechts de Hexagon-blazers 

gespeeld. In dit programma werken van Danzi, Rossini, Vasilenko en Milhaud. 

Optreden in 2016:  

- 14 februari 2016, De Oude Rechtbank in Eindhoven  

 

Dagboek van een Cello 

Dit project kwam bepaald niet zonder slag of stoot tot stand. Subsidieaanvragen voor het 

project werden helaas afgewezen. De schrijfster van het programma – die ook als verteller 

zou fungeren – trok  zich op een gegeven moment terug uit de productie.  

 

De zes musici van het Hexagon Ensemble, regisseur Christine Ewert en het bestuur bleven 

onverminderd overtuigd van de schoonheid en artisticiteit van dit programma, en gingen 

koppig door met de voorbereidingen. En met succes!  

 

Joost Galema werd bereid gevonden de tekst te schrijven tegen een bescheiden vergoeding. 

Maartje van Weegen trad, op verzoek van de musici, op als verteller. Om de schijn van 

belangenverstrengeling te vermijden, gaf Maartje haar bestuursfunctie bij het ensemble op.   

 

Na de succesvolle en goed bezochte première op 16 september 2016 ging zakelijk leider Wout 

van den Berg ‘de boer op’, en verkocht het programma (tot nu toe, juni 2017) 16 keer.  

In 2016 werd de productie tweemaal gespeeld:  

- 16 september 2016, première in Flint, Amersfoort 

- 9 oktober 2016, Kapel op ’t Rijsselt, Eefde 

De reacties van het publiek waren en zijn hartverwarmend.  
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Mecenaat 

Het Hexagon Ensemble weet zich gesteund door een aantal gulle gevers, die zich voor 

minimaal 5 jaar verbinden aan het gezelschap.  

In 2016 ontving het ensemble € 6.210 van mecenassen, grotendeels periodieke giften. Enkele 

mecenassen schonken het ensemble daarnaast nog een eenmalig bedrag om de productie 

Dagboek van een Cello mogelijk te maken.  

 

Op zondag 28 augustus werden de mecenassen gefêteerd als bedankje voor hun 

onverminderde steun. In de feeërieke tuin van hoornist Christiaan Boers werden de gulle 

gevers getrakteerd op een concertje van het ensemble, gevolgd door een gezellige maaltijd, 

geheel bereid door de leden van het ensemble (en hun echtgenotes).  

 

Bestuur 

Samenstelling en mutaties 

- Renee ter Braake is met ingang van 1 januari 2016 teruggetreden als bestuurslid. Haar 

taken zijn overgenomen door Anita van Dijk. Op 13 maart namen spelers en bestuur 

tijdens een etentje officieel afscheid van Renee, met dank voor haar jarenlange 

belangeloze inzet voor het ensemble.  

- Maartje van Weegen trad – zoals hiervoor gemeld – in 2016 terug als bestuurslid uit 

respect voor de regels van de Governance Code.  

- Nol Hoevenaars is teruggetreden als voorzitter, maar bleef gelukkig wel aan als 

bestuurslid.  

- Vera Dalm werd bereid gevonden het voorzitterschap van Nol Hoevenaars over te nemen.  

  

Het bestuur bestond eind 2016 uit: 

- Vera Dalm, voorzitter 

- Anita van Dijk, secretaris / penningmeester 

- Nol Hoevenaars, lid 

 

Overleg 

Bestuur en spelers vergaderden in 2016 vier maal, en wel op 11 januari, 18 april, 23 mei en 

12 december. Tussentijds was er regelmatig onderling overleg. In de vergaderingen werden 

vooral de beleidsvoornemens van het ensemble en de financiële situatie besproken, terwijl 

ook de Dagboek van een Cello regelmatig onderwerp van gesprek was.  

 

 

 

 

Apeldoorn, juni 2017 

 

 

 

 

 


