
 
 
 

 

 

 

 

 

ACTIVITEITENVERSLAG 2019 

 

Algemeen 
Het jaar 2019 was een jaar waarin het Hexagon Ensemble 12 concerten verzorgde. Het ensemble  
speelde voor het laatst de multidisciplinaire voorstelling Dagboek van een Cello en de instrumentale 
programma’s Russen tussen hemel & aarde en Beethoven & bewonderaars. Op 20 oktober was de 
première van het nieuwe familieprogramma Baboesjka & het Russische beest. In totaal werd deze 
voorstelling in 2019 vijf keer gespeeld. 

Multidisciplinaire programma’s 

Dagboek van een Cello 
In dit programma wordt samengewerkt met verteller Maartje van Weegen en celliste Timora 
Rosler. De speelperiode van dit project begon met de première op 16 september 2016 in Flint in 
Amersfoort. Op 27 februari 2019 was de laatste voorstelling in de Ruïnekerk te Bergen (NH). 

Baboesjka & het Russische beest 
In 2018 werden samen met acteur/schrijver Joep Onderdelinden de eerste stappen gezet in de 
ontwikkeling van het nieuwe familieprogramma Baboesjka & het Russische beest. In de zomer 
van 2019 werd het verhaal voltooid en in september volgden de repetities. Op 20 oktober was 
de première in theater De Nieuwe Kolk te Assen. Daarna volgden nog voorstellingen in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ te Amsterdam, De Koornbeurs te Franeker, zaal Phoenix te Schaijk en De 
Doelen te Rotterdam. 
De voorstelling wordt ondersteund door een bijdrage van € 20.000,- door Fonds 21.  

Instrumentale programma’s 

Beethoven & bewonderaars 
Een sextetprogramma met werken van Reicha, Beethoven, Spohr en Schubert. We speelden dit 
programma in 2019 nog een keer in Het Kruispunt te Voorschoten op 1 maart. 

Russen tussen hemel & aarde 
In dit sextetprogramma worden werken van Ippolitov-Ivanov, Rimski-Korsakov, Rachmaninov en 
Moessorgski uitgevoerd. Dit programma werd in 2019 gespeeld in het Munttheater te Weert, De 
Kazerne te Eindhoven, de Edesche Concertzaal te Ede, de Dorpskerk te Abcoude en de Sint 
Aegtenkapel te Amersfoort  

Jubileum 
Vanaf het voorjaar 2019 werden voorbereidingen getroffen voor het jubileumseizoen 2020-2021. In 
dit seizoen viert het Hexagon Ensemble haar 30-jarig jubileum. Speerpunt voor dit jubileumseizoen 
wordt gevormd door het multidisciplinaire programma Babylon aan de IJssel – Gilgamesj 2021’. 
Besloten werd om een samenwerking aan te gaan met de in Nederland wonende maar van origine 
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Irakese/Koerdische componist Hawar Tawfiq. De eerste gesprekken met Hawar vonden in april 2019 
plaats. Gaandeweg ontstond het idee voor een multidisciplinaire voorstelling en werden actrice 
Judith Linssen en scenarioschrijver Marcel Roijaards bij de gesprekken betrokken. Uiteindelijk werd 
gekozen voor een voorstelling waarin de toelatingsprocedure van een vluchteling bij de IND wordt 
gecombineerd met het oeroude Gilgamesj Epos. Een uitgangspunt waarvoor, voor zover wij dit 
hebben kunnen nagaan, nog niet eerder werd gekozen. Voor deze voorstelling werd een aantal 
fondsaanvragen gedaan waarvan inmiddels een groot gedeelte is gehonoreerd. 
Ook werd er een instrumentaal jubileumprogramma voorbereid. Dit programma met de titel 
Panorama Beethoven  werd samengesteld door de componist Micha Hamel met wie het ensemble al 
eerder samenwerkte in het Holland Festival 2012. Ook verzorgt Micha de arrangementen voor dit 
programma. In Panorama Beethoven zijn werken opgenomen van (uiteraard) Beethoven, Schubert, 
Reicha en Johann Strauss. De arrangementen zijn, op een werk na, inmiddels voltooid. 

Mecenaat 
Het Hexagon Ensemble weet zich gesteund door een aantal gulle gevers, die zich voor minimaal 5 
jaar verbinden aan het gezelschap.  
In 2019 ontving het ensemble € 5.600,- van mecenassen, grotendeels periodieke giften.  

Bestuur  
Per 1 januari 2019 nam het ensemble afscheid van het oude bestuur, bestaande uit voorzitter Vera 
Dalm, secretaris/penningmeester Anita van Dijk en de bestuursleden Maartje van Weegen en 
Marianne Koerts. 
Gedurende de eerste maanden van 2019 was Johan Dorrestein interim voorzitter en werd het 
bestuur gecompleteerd door Marieke Stordiau en Wout van den Berg. Vanaf mei 2019 werd het 
nieuwe bestuur gevormd door voorzitter Ingeborg Kanij, secretaris Jaap Kronenberg en 
penningmeester Henk van Son. Ook bestuursleden Marieke Stordiau en Wout van den Berg maakten 
deel uit van het bestuur. Vanaf maart 2020 zijn Marieke en Wout niet meer als bestuurslid in functie, 
maar fungeren zij als adviseurs van het bestuur. 

Overleg 
Het bestuur  vergaderde in 2019 vijf maal, en wel op 14 juni, 26 augustus, 7 oktober, 14 november en 
19 december. Tussentijds was er regelmatig onderling overleg over diverse onderwerpen.  

Ede, maart 2020 

 

 


