
TYPISCH HEXAGON

Onze ambitie krijgt gestalte in onze 
reguliere optredens, maar komt nog 
veel nadrukkelijker naar voren in 
bijzondere multidisciplinaire produc-
ties van de afgelopen jaren, zoals De 
Verbeelding, La Cenerentola, Boris Godoenov 
en de Holland Festival-productie De 
Rode Kimono. 

Pers en publiek in Nederland en in 
Rusland – waar we in het voorjaar van 
2014 met De Verbeelding toerden – zijn 
laaiend enthousiast over onze vertol-
king van Schilderijen van een Tentoonstel-
ling van Moessorgski. In dit project 
maken lokale amateurkunstenaars 
schilderijen die geïnspireerd zijn op de 
thema’s in deze wereldberoemde com-
positie. Hun werken worden tijdens de 
uitvoeringen van de muzikale tableaus 
boven de musici geprojecteerd. En er 
is een expositie van de schilderijen in 
de foyers van de concertpodia.

Rossini’s opera La Cenerentola hebben 
we bewerkt tot een geëmancipeerde en 
moderne familievoorstelling rond een 
autonoom-stoere Assepoester. Niet 
alleen de verteller en de spelers maar 
ook het publiek en de musici hebben 
een stem in het geheel gekregen en 
laten hun invloed gelden… 

Al deze projecten zijn ‘typisch Hexagon’ en 
prikkelen oog, oor en de geest van jong en 
oud. Ze zitten daarmee in het hart van onze 
artistieke ambitie en publieksstrategie.

‘Grenzeloos’

‘Overrompelend’

‘Indringend.’

‘Hartstochtelijk’ 

‘Virtuoos’

Niet onze eigen woorden, 
maar uitspraken van ons 
publiek en de media. 
En daar zijn we er trots op. 
Klaarblijkelijk slagen we 
erin met onze passie voor 
kwaliteit, vernieuwing en 
avontuur, luisteraars ‘recht 
in het hart’ te raken. Precies 
daar waar je muziek beleeft.
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Wij geven u graag meer informatie. 
U kunt bellen met 0318 590 331 of 06 55 16 40 84. 

U kunt ook een e-mail sturen naar:
info@hexagon-ensemble.com. 
Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

‘De programmering van 
Hexagon Ensemble is net 
een snoepdoos. Je kunt 
gewoon niet kiezen, alles 
is even lekker!’ 

Een programmeur. 
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MISSIE  EN MUSICI

Onze liefde voor kamermuziek bindt ons. We maken uitge-
sproken keuzes uit klassiek, twintigste-eeuws en hedendaags 
repertoire voor blazers en piano. We stellen er verrassende 
programma’s mee samen waarin we traditie en vernieuwing 
aaneenrijgen én we laten eigen(tijdse) arrangementen 
maken. Onze eigenzinnigheid en veelzijdigheid gaan hand 
in hand met onze gedrevenheid om artistieke grenzen te 
verkennen en op te rekken. Deze ‘curiosité permanente’ komt 
tot uitdrukking in talloze avontuurlijke verbindingen met 
andere muziekstijlen en (podium)kunsten zoals dans, toneel, 
literatuur en beeldende kunst.

ARTISTIEKE AMBITIE

Musiceren op het allerhoogste niveau is een voortdurende en 
aangename uitdaging voor het Hexagon Ensemble. We willen 
onze toppositie nationaal blijven waarmaken en internatio-
naal verder uitbouwen. Ook willen we onze artistieke kwali-
teit verdiepen en verruimen door nieuwe grensverleggende 
samenwerkingen aan te gaan en spraakmakende cross overs 
te (co)produceren. Last but not least willen we verder bouwen 
aan een uniek eigen repertoire en onze programmering nog 
beter toespitsen op een breed publiek; van doorgewinterde 
liefhebbers tot nieuwkomers in de kamermuziek.

BOUW MEE! 

Het Hexagon Ensemble is een stichting zonder winstdoelstel-
ling. Alle inkomsten uit recettes en uitkoopsommen gebrui-
ken we voor onze concerten. Onze bijzondere producties en 
samenwerkingen zijn uitsluitend mogelijk dankzij bijdragen 
van fondsen, sponsors, donateurs en crowdfunders.

Enthousiast geworden? Bouw dan mee! Dan zetten we samen 
onze schouders onder nog veel meer mooie producties, zoals 
Een ontmoeting met Vincent van Gogh (periode 2015-2017). Dankzij 
uw steun kunnen wij dan nog meer mensen samenbrengen, 
prikkelen, aan het denken zetten, gevoelens laten exploreren, 
verwonderen, verrijken en inspireren! En u geniet mee, iedere 
première opnieuw!

Meebouwen kan op verschillende manieren. Vanzelfsprekend 
is elke bijdrage welkom, maar écht meebouwen doet u met 
een periodieke bijdrage van € 100,–, € 500,– of  € 1.000,– 
per jaar. 
En vanzelfsprekend brengen we onze dank voor uw gulle gift 
tot uitdrukking met kleine geschenken, bijzondere evene-
menten en privileges. U kunt daarbij denken aan (gerelateerd 
aan omvang en frequentie van uw bijdrage): toegangskaarten 
voor een concert, een gezellige borrel na een concert, een 
feestelijk diner met muzikale intermezzi, etc. tot zelfs een 
privéles van een van de musici. 

Neem contact op als u mee wilt bouwen, door een e-mail te 
sturen naar info@hexagon-ensemble.com of bel: 0318 590 
331 of 06 55 16 40 84 voor meer informatie. Wij informeren u 

graag! 

ANBI 

Het Hexagon Ensemble is een door de overheid erkende 
culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hier-
door zijn al uw bijdragen in de komende jaren voor 125% 
aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een eenmalige gift is 
beperkt aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting; er geldt een 
drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Periodieke giften 
(minimaal vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar zonder aftrek-

drempel.

Wout van den Berg (fluit) 
Bram Kreeftmeijer (hobo) 
Christiaan Boers (hoorn) 
Marieke Stordiau (fagot) 
Arno van Houtert (klarinet)
Frank Peters (piano) 

Voorbeeld eenmalige schenking 

(verzamelinkomen € 65.000,–)

U schenkt eenmalig  € 1.000,–

+ 25% (uw aftrekpost) € 1.250,–

– 1% drempel € 650,–

 Totaal € 600,–

Teruggave bij 52% tarief € 312,–

U betaalt werkelijk € 688,–

Voorbeeld periodieke schenking 

(verzamelinkomen € 65.000,–)

U schenkt jaarlijks € 1.000,–

+ 25% (uw aftrekpost) € 1.250,–

Teruggave bij 52% tarief € 650,–

U betaalt werkelijk jaarlijks  € 350,– 


