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“Voor de Feldman liefhebber 
viel er veel te genieten dit 
weekend. Ook Becketts 
geest waarde rond in het 
minifestival Words & Music.” 
NRC over Words & Music, 13 januari 2020

“De verduisterde theatrale setting 
zorgde voor een rillingverwekkende 
uitgedoofdheid, een expressiviteit 
op de grens van leven en dood – 
muziek als een laatste flakkering 
van een kaars” 
Het Parool over Words & Music, 13 januari 2020

“Een staaltje van vernieuwende 
totaalkunst in een digitaal 
gebouwd, magisch hotel.  
… Ambitie, werklust, inventiviteit, 
genialiteit en experimenteerzin. 
….  Je zou haast willen dat er nog 
een virtuele reality-versie volgt 
van deze duizelingwekkende 
productie, waarin de 
composities van Luke Deane 
een prominente rol spelen.” 
Dagblad van het Noorden en Leeuwarder 
Courant over Before/After, 1 mei 2020



2

Inleiding         3
Missie en Visie        4
(Her)Pro!ilering en Activiteiten 2020   5
Bereik en Impact       11
Financiën         15
Organisatie        17
Positie in het veld        21
Kansen en Bedreigingen      23
Tot Slot. En Verder       24

Inhoudsopgave



3

‘Het was een bewogen jaar.’

En meer variaties hierop. 

Het was een jaar dat in vele opzichten anders liep, of liever: compleet anders liep. Het jaar waarin alle routines 
naar de uitgang verwezen konden worden. Een jaar van verlies. Een jaar waarin het woord ‘omdenken’ (en in 
het interne jargon: ‘omkatten’) vaker gebruikt werd dan we allemaal wilden. Omdenken werd het nieuwe den-
ken. Het jaar van scenario A, B, C tot Q. 

Een jaar van ongekende solidariteit. Een jaar van angst en een sterk gevoel van onvermogen. Een jaar waarin 
met grote sneeuwschuivers talloze producties een onduidelijke toekomst ingeschoven werden. Een jaar van 
grote zorgen om de musici, componisten en de nieuwe generatie die de concertzalen, festivals en theaters 
zouden hebben moeten bestormen.

Het was ook een jaar waarin duidelijk werd hoe !lexibel de sector in het algemeen maar zeker ook de orga-
nisatie van A|S is. Hoe hard mensen zich ervoor maken. Het team draaide zich in alle bochten en de musici 
kwamen met innovatieve plannen. Het bestuur toonde zich meer betrokken dan ooit. De nieuwe website werd 
gelanceerd. De nieuwe plek in Amsterdam Noord, GRASpunt, werd opgeknapt door team, vaste musici en 
remplaçanten en zorgde voor een knetterende energie. De Routekaart naar de Toekomst werd gepresenteerd 
en omarmd. Het aantal spontane extra donaties van bezoekers en Vrienden was hartverwarmend. Er ontston-
den nieuwe ideeën, nieuwe vormen waaronder een afgelaste première van de NITE-productie Before/After die 
op 30 april 2020 een hernieuwde – daadwerkelijke wereldpremière – beleefde in het uit de grond gestampte 
innovatieve online platform NITE Hotel.

De behoefte aan contact stond in vele opzichten centraal in 2020. Precies die zoektocht naar vormen van 
contact, buiten de live-ervaring, heeft naast veel frustratie ook veel mooie initiatieven en producties opge-
leverd: een programmering die verder inzet op de rol van onlinepresentatie om ook in de toekomst de con-
nectie met onze makers en publiek te blijven behouden. We beschouwen dit niet als ‘noodoplossing’ in deze 
COVID"19-tijd, maar als interessant en spannend onderdeel van een nieuwe praktijk.

Inleiding
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Missie
Met een rijk netwerk aan musici, dirigenten, componisten en getalenteerde jonge makers wil Asko|Schönberg 
bijdragen aan de ontwikkeling van het ‘maken van nu’. Het ensemble wil fungeren als toegankelijk platform dat 
met innovatieve en energieke partners bouwt aan de voortdurende ontwikkeling van de eigentijdse gecompo-
neerde muziek in al haar verschillende vormen.

Visie
Asko|Schönberg is een cultureel ecosysteem dat zichzelf continu bevraagt en vernieuwt. Een wegwijzer voor 
het publiek, toegankelijk voor nieuwe identiteiten en voortdurend op zoek naar nieuwe perspectieven vanuit 
bewezen vakmanschap.

Missie en Visie

Bas Wiegers (rechts) in Tussenruimte (24 sep), foto: Milagro Elstak
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(Her)Profilering en 
Activiteiten 2020

Het nieuwe jaar begint goed. Voor 2020 is besloten om in de eerste twee maanden dik in te zetten
op het nieuwe zelfgeproduceerde festival Words & Music, een Amerikaanse korte tour en een aantal
grotere werken. In het voorjaar ligt de focus op twee grote interdisciplinaire werken – Before/After
met het ‘vaste’ span NNT, Club Guy & Roni, Asko|Schönberg onder de titel NITE, en Leedvermaak
met Het Nationale Theater – om vervolgens een wat rustiger najaar in te duiken met partners Gaudeamus 
Muziekweek en November Music. Deze herfst- en winterperiode is vooral gericht op verdieping en re!lectie. 
Tijd nemen te re!lecteren op de periode 2017"2020 en voor te sorteren op de nieuwe kunstenplanperiode 
2021"2024 – of de pijlen op de BIS en A"Bis nu wel of niet hun doel raken – en de nieuwe ontwikkelplek in 
Amsterdam Noord aan de Grasweg.

Activiteiten tot maart 2020

In januari 2020 vindt de eerste editie plaats van het Words 
& Music festival rond het werk van Samuel Beckett en 
Morton Feldman. In de regie van Romy Roelofsen en de 
enscenering van Davy van Gerven worden de werken 
van Feldman in een ander kader geplaatst, waardoor er 
een dimensie is toegevoegd aan Feldmans composities. 
Daarnaast gaan drie werken van Nederlandse componisten 
in première: Diese Freiheit van Jan van de Putte, Something 
there, Roundelay van Klaas de Vries en ...nothing but the 
larks... van Bart de Vrees. 

De eerste dag van het tweedaagse festival eindigt met het 
programmablok getiteld What is the Word. Naast het gelijk-
namige stuk van György Kurtág bestaat dit blok uit nieuwe 
werken van Klaas de Vries en Jan van der Putte, opus 143:3 
van Sjostakovitsj en Der Doppelgänger van Schubert. De 
vijf werken, ieder met een volstrekt eigen karakter, zijn 
naadloos aan elkaar gesmeed tot een geheel dat verganke-
lijkheid als gezamenlijk thema heeft.

Achteraf gezien is dit het laatste openbare optreden 
van Reinbert de Leeuw. Vooral de uitvoering van Der 
Doppelgänger is een onvergetelijke ervaring voor de geluk-
kigen die de laatste performance van deze unieke persoon-
lijkheid mogen meemaken. Floriaan Ganzevoort van de 
Theatermachine maakt per programmaonderdeel een apart 
lichtontwerp dat recht doet aan het thema en de sfeer van 
de gespeelde werken.

Ook de jongere generatie komt aan bod. Eerst in het stuk 
For Samuel Beckett dat wordt gespeeld door leden van 
Asko|Schönberg (A|S) in combinatie met jonge musici van 
de Ensemble Academy. Het festival sluit af met een uitvoe-
ring van Zamenhof, een multimedia spektakel van de jonge 
Pools-Nederlandse componist Jerzy Bielski – een copro-
ductie met Gaudeamus Muziekweek. 

De programmering buiten de zaal vormt een wezenlijk onderdeel van het festival. Spoken Word artiesten 
Justin Samgar en Stokely Dichtman trekken in de foyer de aandacht van het publiek met hun krachtige perfor-
mances. Jonathan Reus laat publiek met zijn interactieve installatie in gesprek gaan met Beckett en Feldman. 

Stokely Dichtman in Words & Music (11 en 12 jan) 
foto: Eduardus Lee
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Koen Kaptijn brengt een ouder werk van geluidskunstenaar Dick Raaijmakers opnieuw tot leven en ook voor 
de !ilms van Beckett is de belangstelling groot.

Topstukken in handen van een nieuwe generatie die ze in een andere context plaatsen, nieuw gecomponeerd 
werk, installaties, interdisciplinair en multimediaal werk en nieuwe stemmen uit andere disciplines met een 
diverse achtergrond. 

Ondertussen wordt er druk geschreven aan het nieuwe kunstenplan dat op 31 januari 2020 ingeleverd moet 
zijn. Inzet: de landelijke BIS en de Amsterdam Bis (A"Bis). Het festival is in meerdere opzichten een blauwdruk 
van de lijnen waarlangs A|S de programmering voor het nieuwe kunstenplan 2021"2024 uit aan het zetten is 
onder de a!korting K.I.D.
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Ook keert het ensemble eind januari 2020 terug van een succesvolle reeks optredens in Washington D.C. en 
Baltimore. Ondertussen is het contract getekend om de voormalige repetitieruimte van het Nieuw Ensemble 
in Amsterdam Noord aan de Grasweg vanaf maart 2020 te betrekken en om te bouwen tot een plek waar 
nieuwe stemmen gehoord en nieuwe geluiden ontwikkeld kunnen worden. 

Op 29 februari wordt in Het Concertgebouw in de 
programmering van de NTR ZaterdagMatinee het zinde-
rende programma De raadselachtige Vivier gebracht met 
Barbara Kozelj en Katrien Baerts als solisten. Bas Wiegers 
dirigeert naast werk van Vivier de wereldpremière Tiaré 
Tahiti van de jonge componist Reza Namavar. 

“Wiegers ging voor deze erfenis 
van De Leeuw door het vuur. 
Met grote overgave stuurde 
hij Asko|Schönberg door de 
rituelen die in deze muziek 
besloten liggen. ‘Wo bist du, 
Licht!’ was huiveringwekkend 
mooi. … Hallucinerend. Nog zo’n 
voltreffer was ‘Lonely Child’ 
gezongen door Katrien Baerts.” 
Trouw ***** 2 maart 2020, Over De raadselachtige Vivier 
(29 februari, Het Concertgebouw)

In Den Haag zijn de repetities gestart voor de marathon-voorstelling Leedvermaak in regie van Eric de Vroedt.

In Groningen wordt ondertussen naarstig doorgewerkt aan de nieuwe interdisciplinaire productie van het 
interdisciplinaire collectief NITE. Een inmiddels solide samenwerking tussen het Noord Nederlands Toneel,  
Asko|Schönberg, Club Guy & Roni en Slagwerk Den Haag. De voorstelling heet Before/After. De ondertitel:  
‘We are not alone’. Premièredatum: 14 maart 2020. Tour: tot en met 22 mei met 28 voorstellingen.

Dat gaat niet door. Plotseling moet alles dicht. In Groningen staat een crew van 70 musici, dansers, acteurs, 
technici, componisten en ontwerpers het geheel te verwerken. Veel tijd is er niet. Misschien is deze situatie tij-
delijk? Telefoons staan roodgloeiend om concerten en uitvoeringen te verzetten. Naar mei? Twee weken later: 
naar juni? Nog wat later: misschien het najaar? 

Programmering in tijden van COVID!19

In de lenteperiode van 2020 zijn er, naast afzeggingen, ook heel veel nieuwe initiatieven en plannen om toch 
te blijven maken. Daarvan komt niet alles van de grond, of niet even goed. Het online project In C, music in 
quarantine zoekt naar een manier om muzikale isolatie te doorbreken en creëert onder de bezielende lei-
ding van A|S’ violist Joseph Puglia een speciale quarantaine-versie van Terry Riley’s In C. Zowel amateurs als 
professionals sluiten zich aan bij dit initiatief en zijn enthousiast. De maatschappelijke link is belangrijk voor 
Puglia en het project wordt gekoppeld aan de mogelijkheid te doneren aan het Rode Kruis, dat zich inzet voor 

Bas Wiegers (dirigent) en Katrien Baerts (sopraan) 
in De raadselachtige Vivier (29 feb)
foto: Eduardus Lee
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mensen in isolatie. De bewerkelijkheid van het project en de hoeveelheid werk zorgen wel voor enige vertra-
ging in het tempo van de presentatie. Het momentum verdwijnt wat naar de achtergrond. 

Een initiatief dat als een speedboot uit de culturele isolatie raast, is NITE Hotel. De kracht en voortvarendheid 
van de noordelijke partners NNT en Club Guy & Roni, die de initiatiefnemers zijn en ontwikkelaars van het NITE 
Hotel, gecombineerd met een vertrouwen dat over de jaren is opgebouwd, zorgt ervoor dat er snel en profes-
sioneel gehandeld kan worden. De première van Before/After op 16 maart wordt omgebouwd tot een opna-
me met meerdere camera’s, er wordt een online platform gebouwd en 30 april 2020 gaat het stuk alsnog in 
wereldpremière – want de wereld kan meekijken – voor 4.359 toeschouwers.

In het najaar zijn er weer beperkte mogelijkheden om te spelen, waardoor de concerten voor Gaudeamus 
Muziekweek en de herneming van What is the Word live doorgang kunnen vinden. Ook ontwikkelen we nieu-
we wendbare formats, die gepresenteerd worden in de Terrasconcerten en Up Close van het Muziekgebouw, 
gericht op de ‘nieuwe werkelijkheid’ met 1,5 meter afstand en/of een maximum van 30 bezoekers met een 
livestream om een breder publiek te bereiken. In deze zeer !luïde en onzekere periode van live naar online en 
weer terug kan er langzaam maar zeker doorgewerkt worden naar een nieuwe meer hybride vorm van pro-
grammeren die ook in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen.   

“Contrabassist James Oesi zong lekker 
onbesuisd in Louis Andriessens protestlied 
‘Y después’ op tekst van Lorca.” 
NRC ****, 10 september 2020, over Openingsconcert Gaudeamus 75 jaar 
(TivoliVredenburg, 9 september)

James Oesi in Y Despues voor Gaudeamus 75 jaar (9 sep) 
foto: Maarten Mooijman
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Naast deze ontwikkelingen aan de uitvoerende kant, komt in 2020 ook een nadruk te liggen op ontwikkelin-
gen binnen de organisatie A|S: we werken onder de noemer Dialoog een nieuwe pijler in ons artistieke beleid 
uit, we presenteren de Routekaart naar de Toekomst en investeren in automatisering. Met deze ontwikkelin-
gen volgen we het beleidsplan dat uitgestippeld is voor 2020, wat gezien de beperkende omstandigheden in 
tijden van lockdown een zeer goed gekozen moment blijkt. 

De ontwikkelplek aan de Grasweg wordt in 2020 geheel opgeknapt en blijft in gebruik als repetitieruimte 
voor het ensemble en lokale huurders. Ondertussen wordt 2020 gebruikt om niet direct te gaan zenden, maar 
eerst te luisteren en kijken wat er gaande is in de buurt en hoe deze plek met een lijn naar het Muziekgebouw 
een dialoog kan gaan creëren. Deze pandemie geeft ons de tijd om dat te doen. Tijd die er normaliter niet is. 
Gezamenlijk wordt besloten de locatie om te dopen tot GRASpunt en in 2021 worden de eerste programma’s 
gepresenteerd.

Met de plotselinge gierende remmen waarmee het culturele leven tot stilstand komt, het thuiswerken en de 
onzekerheid, komt ook het besef dat in alle hectiek van Kunstenplannen, jaarverantwoordingen en pandemie 
de dood van onze chef-dirigent Reinbert de Leeuw op 14 februari weliswaar met een prachtige uitvaart en 
herdenking eer aangedaan is, maar dat het ensemble nauwelijks tijd heeft gehad om het zelf te verwerken. 
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Besten,

Kunst is op z’n sterkst als het tijdloze in verbinding komt te staan met de actualiteit, zon-
der voorbedachte rade. In Words & Music waren we getuige van het allerlaatst concert 
van onze geliefde Reinbert de Leeuw. Hier kwamen verleden, heden en toekomst op 
prachtige wijze samen, met een nieuwe compositie getiteld Abschied, gecomponeerd 
door Jan van de Putte, waar Reinbert zijn fysieke grens en die van het pianola-klavier 
overschreed. Hiermee trad op onnavolgbare wijze zijn levenslange devotie aan de 
muziek naar voren, en wederom de bevestiging dat hij zoveel meer is dan alleen een 
goed musicus. Reinbert was een overstijgend kunstenaar die altijd op zoek was naar de 
boodschap achter de partituur.  
 
Desondanks was het ensemble al enkele jaren met Reinbert in gesprek over een waar-
devolle invulling van zijn verbintenis aan Asko|Schönberg. Gezien zijn hoge leeftijd en 
fysieke gesteldheid was het onrealistisch om aan te nemen dat hij in de periode 2021!24 
een prominente plek binnen de programmering zou innemen. Deze gesprekken inten-
siveerden in 2019 omdat beide partijen beseften dat er ruimte gemaakt moest worden 
voor een nieuwe generatie makers met een ander perspectief. Het ensemble geeft 
zichzelf de tijd om in de periode 2021!24 op zoek te gaan naar nieuwe makers en uitvoe-
renden, die kunnen voortbouwen op ons DNA en dit tegelijkertijd verrijken. Dirigent Bas 
Wiegers heeft met De raadselachtige Vivier in de ZaterdagMatinee bewezen een nieuwe 
blik te kunnen werpen op onze collectie. In de toekomst gaan wij een structurele sa-
menwerking aan waarin Bas een carte blanche krijgt om nieuw opdrachten te koppelen 
aan bestaand iconische werk. 
 
De musici nemen actief deel in een discussie over een toekomstig beleid aangaande di-
rigenten. Deze vraag willen wij als gehele organisatie niet overhaast nemen. Zo worden 
er gesprekken gevoerd met Barbara Hannigan en haar Equilibrium over een mogelijke 
samenwerking. Verder maken we kennis met een nieuwe generatie dirigenten zoals Brad 
Lubman, Manoj Kamps en Gregory Charette. Tegelijkertijd wordt er meer groter bezet 
repertoire ongedirigeerd uitgevoerd, met als hoogtepunt een spectaculaire Windrose 
van Mauricio Kagel in The Washington Library of Congress in januari 2020. Dit komt het 
samenspel en interne dynamiek van het ensemble enorm ten goede.
 
Before/After stond met deze iconische titel wederom in het centrum van wereldge-
beurtenissen. Nu we terugkijken staat deze productie voor de transitie waarin wij en de 
gehele sector zich bevinden. De zoektocht naar nieuwe vormen waarin nieuwe en oude 
media om elkaar heen draaien, botsen en inspireren. Het succesvolle NITE Hotel was 
nooit gebouwd zonder dit ingrijpende COVID-virus, er zijn projecten opgestart waar 
werd gewerkt met hologra"ische projecties van solisten (Trompfestival) en we leren met 
vallen en opstaan veel over de nieuwe wetten van het livestreamen. 

Maar we kijken reikhalzend uit naar het ‘After’.

Fedor Teunisse
Artistiek Directeur Asko|Schönberg
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De focus heeft bij Asko|Schönberg (A|S) altijd op de producties en uitvoeringen gelegen en de publiciteit 
daaromtrent. Marketing – en zeker online marketing – zat op de achterste bank. De focus op publiciteit hangt 
samen met de nadruk op promotie van de voorstellingen en uitvoeringen en minder op de brand identity. De 
vormgeving en stijl werden meer op de unieke productie zelf afgestemd, dan dat die onderdeel uitmaakten 
van en overkoepelend geheel. 

In de ontwikkeling van de organisatie tussen 2017"2020 is gekozen voor een graduele omslag in pas met de 
artistiek-inhoudelijke en organisatorische veranderingen en in de richting van een grotere nadruk op online 
marketing en een overkoepelende branding strategie gebaseerd op publieksonderzoek en intern draagvlak.

De keuze ons meer te gaan richten op het creëren van een community, een unieke identiteit met stijlkaart en 
look/feel van A|S als geheel samen met een beleid van marketing en publiciteit gericht op een ‘persoonlijke 
benadering’ en publieksuitbreiding, heeft bewust een lange aanloop die de kunstenplanperiode 2017"2020 
overspant. 

Ontwikkeling Backstage

In de periode 2017"2020 verandert de publieksbenadering van A|S: kijkjes achter de schermen, publieksparti-
cipatie in de vorm van bijvoorbeeld de Play Along op de Uitmarkt (2018, 2019, vervallen door corona in 2020), 
openbare repetities en spelen op andere locaties. Ook het aanpassen van de brochure in 2018 vindt plaats: de 
jaarlijkse brochure wordt dat jaar vervangen door een hal!jaarlijkse waardoor er meer ingespeeld kan worden 
op actuele ontwikkelingen. Daarnaast komt ook hier meer nadruk op de achtergrondverhalen: de papieren 
backstage.

A|S legt een grotere nadruk op nabijheid en betrokkenheid van het publiek door de online component steeds 
meer aandacht te geven en aan te passen: trailers en achtergrond!ilmpjes van producties, doelgroepgerichte 
nieuwsbrieven en het verder uitwerken van de speci!ieke mogelijkheden van de verschillende social media 
kanalen. Met het aantreden van een online marketing medewerker voor 0,5 fte in 2019 oplopend naar 0,6 fte 
in 2020 culmineert dit traject in de (zachte) lancering van de nieuwe vormgeving, stijl en website van A|S in 
2020 met een online backstage en een overkoepelende brand identity. 

Binnen de overkoepelende identiteit krijgen de verschillende pijlers (K(ernensemble, I(nterdisciplinair) en 
D(ialoog) een eigen smaak en tone of voice. Waarbij de K het iets serieuzere slimme zusje is: de meer doorge-
winterde concert- en cultuurbezoeker, I de wat opstandige jonge geest: impulsief en op zoek naar iets nieuws/
anders en D de nieuwsgierige ziel: op zoek naar connectie en nieuwe verbanden buiten het eigen blikveld. 
Deze koppeling van smaak aan pijlers is eveneens afgeleid aan het in 2019 uitgevoerde publieksonderzoek 
waarvan uitgebreid verslag wordt gedaan in het bestuursverslag 2019.

Gerichte E-marketing

Het overstappen in 2020 van Smart Connections naar Mailchimp als e-marketingtool houdt verband met deze 
strategie: betere mogelijkheid tot personalisering en goede opties op het gebied van integratie met de web-
site en social media. Inzicht krijgen in pro!iel van onze bezoekers is lastig omdat kaartverkopende instanties 
met het oog op privacy die gegevens niet mogen delen. Met Muziekgebouw aan ’t IJ hebben we hiertoe een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten, waarbij het publiek een duidelijke opt-out heeft om de gegevens 
niet te delen met de organiserende partij. Dit maakt dat we beter inzicht krijgen in ons publiek met respect 
voor de privacy van onze bezoekers.

Het maandelijkse nieuwsbrievenbestand naar het gehele publiek (3.885 subscribers) heeft een gemiddelde 
open rate van 40"46% (bij een gemiddelde van 26%) en een gemiddelde click-rate van 3"7,5% (bij een gemid-
delde van 3%). Bij de specials gericht op segmenten van het publiek ligt de open-rate zelfs op 60% (bij een 
gemiddelde van 22%) en een click-rate van 3,5"16% (bij een gemiddelde van 3%). De strategie lijkt dus te wer-
ken en het aantal ontvangers van de nieuwsbrief neemt langzaam maar gestaag toe met een zeer constante 
basis. Door deze cijfers te analyseren kan er op meer gedetailleerd niveau gekeken worden wat werkt en niet.

Bereik en Impact
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Words & Music

Het nieuwe door ons geproduceerde tweedaagse festival 
Words & Music in januari 2020 is in vele opzichten een 
‘test’ om te kijken of we onze eigen community kunnen 
mobiliseren en uitbreiden breiden met behulp van een 
format dat als het ware alle pijlers van wat A|S is en uit wil 
stralen omvat. We kijken daar met tevredenheid op terug 
met twee goed bezocht dagen (828 bezoekers). Opvallend 
is dat er veel nieuw publiek op a!komt met name dankzij 
de samenwerking met We Are Public, de actie van de Last 
Minute Ticket Shop op zondag en de inzet van een aantal 
in!luencers – een middel dat voor het eerst wordt ingezet. 
Dat levert een ander en jonger publiek op dat niet zo zeer 
op de namen van de componisten a!komt, maar zich eer-
der door de uitstraling van het festival voelt aangetrokken 
en zich wil laten verrassen. 

De reacties van het publiek en van de recensenten zijn 
vrijwel unaniem lovend. Een opvallend detail hierin is 
de goede recensie in de Theaterkrant, waarmee de sa-
mensmelting tussen theater en muziek op een positieve 
manier bevestigd wordt. Een festival dat vanuit de inhoud 
wordt georganiseerd met een focus op nieuwe muziek 
wordt alom gezien als een mooie aanvulling op het cultu-
rele aanbod in Amsterdam.

Voor de toekomstige edities vanaf 2022 wil A|S onder-
zoeken of het festival op meerdere plekken in de stad kan 
worden gehouden om het op die manier voor een diverser 
publiek aantrekkelijker te maken, waarbij de koppeling 
met GRASpunt in Amsterdam Noord als katalysator kan 
fungeren.

Ontwikkelingen naar aanleiding van COVID!19

De komst van COVID"19 in maart 2020 is voor de rest van het jaar van grote invloed op de publieksaantallen 
en de mogelijkheden voor publiciteit en marketing. Het project In C is interessant te noemen. Het is in in-
tentie een social media/website project waarbij het doel is de musici van A|S en publiek te betrekken bij een 
gezamenlijke lockdown-recording. Uiteindelijk hebben vrijwel alle ensemble-leden (15) en 40 andere musici 
deelgenomen. Opvallend is dat de meeste deelnemers via social media bereikt zijn en niet via de website. 

Een belangrijke aanpassing op de website in verband met de behoefte onze ‘community’ te binden is de 
installatie van een livestreampagina en bijbehorende applicaties als Vimeo Live. Dit is een direct gevolg van 
de toename van livestreams in de programmering en de voorstelling dat deze vorm van presentatie ook bij 
terugkeer naar de concertzalen, theaterzalen en festivals niet weg zal gaan. Het is van belang dat A|S direct 
met het publiek kan communiceren via deze kanalen, en niet alleen via de zalen. De mogelijkheid om op de 
website zelf een evenement te streamen kan ook weer leiden tot meer bezoekers op de website.

In 2020 blijkt dat ook tijdens lockdown een consistente stroom naar de website gewaarborgd kan worden 
en daarmee de community in contact blijft met A|S, ook als er geen uitvoeringen plaatsvinden. Dit kan plei-
ten voor het nog meer prioriteren van websiteonderdelen die niet concert-a!hankelijk zijn, zoals Backstage. 
Vervolgens kan geëvalueerd worden via Google Analytics welk type content het beste werkt om daar de web-
site strategie vervolgens op aan te passen.

Feit dat er van de totaal 22.9627 bezoekers in 2020, 16.320 online bezoekers zijn, zegt iets over de mogelij-
ke uitbreiding van het publiek in de toekomst. Van deze online bezoekers bezocht ruim 33% de livestreams 
(Terrasconcert Muziekgebouw aan ’t IJ, Gaudeamus Muziekweek, Scherpdenkers: Amerikaanse Verkiezingen, 
Cello Biënnale: De Martijn Padding Show, Up Close: Young Americans, Finale Tromp Concours, Up Close: Ceci 
n’est pas een strijkkwartet). Op de voorstellingen van A|S in het succesvolle NITE Hotel kwamen 16.210 bezoe-

Ives & Beyond (8 okt) 
foto: Eduardus Lee
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kers af, waarvan 4.359 op de uitgestelde wereldpremière van Before/After. Dat er in totaal 10 uitvoeringen met 
uitsluitend een online uitvoering aan de programmering zijn toegevoegd, heeft er mede voor gezorgd dat het 
contact met het publiek intact is gebleven en de aanwezigheid van A|S ook in 2020 voelbaar blijft.

“De rillingen lopen over je rug. 
…Het effect is betoverend en 
rustgevend... Even is er geen 
vergankelijkheid”   
NRC ****, 20 november 2020 over Up Close: Young Americans

Voor seizoen 2020"2021 is geen brochure gemaakt vanwege de onzekerheden over de programmering als 
gevolg van de Corona-maatregelen. De inhoud zou op het moment van publicatie meteen al achterhaald zijn. 
Of het publiek dit gemist heeft is niet bekend. Ook is moeilijk na te gaan of dit e#ect had op de kaartverkoop. 
De kaartverkoop verliep de afgelopen maanden sowieso grillig door de tijdelijke sluitingen van de zalen, de 
aanpassingen en annuleringen van programma’s en de onzekerheid over wat er in de toekomst wel/niet door 
kan gaan. Veel zalen constateerden een zeer afwachtende houding bij de kaartverkoop.

 
NITE Hotel

Het succes van het NITE Hotel wordt in dit bestuursverslag een aantal keren aangehaald. Zo ook de lof voor 
de innovatieve kracht van onze partners NNT en Club Guy & Roni. Het is niet alleen een succes omdat de 
voorstelling Before/After op een schitterende manier – geheel in de esthetiek van het medium en niet als ge-
streamde registratie van ‘iets dat live had moeten zijn’ – zo snel na cancelling van de live tour is gerealiseerd. 
Het is ook dat het NITE Hotel als online platform een geheel nieuw fenomeen is, juist omdat het beseft dat 
mensen behoefte hadden en hebben aan contact. Ze willen ‘de bar’ in en met elkaar praten, of een gekke quiz 
doen voordien. Ze willen zich aankleden en na de voorstelling met elkaar (of met kamerplanten) door de huis-
kamer dansen. Ze willen misschien niet per se de beste kwaliteit zien van de online performance, maar juist 
ook elkaar. Zo keek 80% van de bezoekers van de première van de voorstelling niet via de (hogere kwaliteit) 
van YouTube, maar via Zoom, zodat je ook kon zien wie er allemaal in de virtuele zaal zat. Naast de vele lo-
vende recensies komt als klapper op de vuurpijl dat op 22 maart 2021 het NITE Hotel genomineerd is voor de 
Dutch Marketing Awards 2021. Naast Auping en Ajax.

Nominaties voor de Dutch Marketing Awards 2021. Bron: Adformatie 

Marketing 
Transformer 
of the Year

•  Ajax
•  Auping
•  NITE
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“The complex overarching choreography of 37 
actors, dancers, musicians, and cinematographers 
is precise and thought through to the last detail.  
…. Out of all the online experiences I have been a part 
of so far, this one succeeds best at integrating our 
current context into the work of art.” 
Movementexposed.com, 3 mei 2020

Before/After repetitie 
foto: Tom van Huisstede
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Financiën
De maatregelen die genomen zijn in de strijd tegen het coronavirus hebben impact op de gehele Nederlandse 
samenleving. Ook Asko|Schönberg (A|S) werd en wordt hiermee geconfronteerd. Vanaf 12 maart 2020 tot 1 
juni 2020 kon A|S niet optreden. Ook na de zomer is er een periode geweest waarin er vrijwel geen live op-
tredens plaats konden vinden, zij het in een aangepaste of veel compactere vorm, voor een heel klein publiek 
zoals de Terrasconcerten in het Muziekgebouw aan ’t IJ en de serie Up Close (ook in Muziekgebouw aan ‘t IJ). 
Vanaf 15 december 2020 ging de derde periode zonder voorstellingen in. Het is onduidelijk hoe lang deze 
periode nog voortduurt. De sluiting betekent dat diverse categorieën directe en indirecte publieksinkomsten 
voor 2020 achter zijn gebleven op de begroting. 

Over de hele linie zijn de e#ecten van het coronavirus zichtbaar. Het eigen vermogen en de liquiditeitspositie 
alsmede de steun vanuit het Fonds Podiumkunsten (FPK) en de regelingen vanuit de overheid (NOW en TOGS) 
zijn voldoende gebleken om de gevolgen hiervan te kunnen opvangen, waardoor de continuïteit niet in ge-
vaar is gebracht. 

De schade aan de inkomstenkant is beperkt gebleven omdat het zwaartepunt van het seizoen in de eerste 
twee maanden tot en met 8 maart lag met optredens in de Verenigde Staten, het festival Words & Music en 
een aantal grote concerten waaronder De raadselachtige Vivier in Het Concertgebouw in Amsterdam. In het 
voorjaar maart/april/mei 2020 stonden er twee grote coproducties gepland, die helaas beide door de coro-
namaatregelen geen doorgang konden vinden: Before/After in samenwerking met Club Guy & Roni, Slagwerk 
Den Haag en het Noord Nederlands Toneel, en Leedvermaak in samenwerking met Het Nationale Theater. 
Voor beide producties gold dat er – in het kader van eerder gemaakte coproductieafspraken – weinig veran-
derde op de begroting. Voor Leedvermaak moest – met het oog op de !inanciën en het grote aantal produc-
ties dat ‘doorgeschoven’ ging worden – de beslissing genomen worden om deze samenwerking niet in de 
huidige vorm te continueren. Before/After is op 30 april 2020 alsnog in première gegaan, online, in het NITE 
Hotel. Dit leverde geen nieuwe inkomsten op, maar genereerde een enorme hoeveelheid positieve publiciteit 
en energie.

Ook steeg de bijdrage van de Vrienden met 40% omdat bestaande Vrienden en trouw publiek het ensemble 
en de musici graag wilden ondersteunen. Daarnaast waren de huurinkomsten aan de nieuw geopende ga-
rage/studio aan de Grasweg (GRASpunt) niet meegenomen in de begroting 2020. Nieuwe is ook de copro-
ductiebijdrage van partners die nu apart worden opgenomen aangezien deze ook qua !inanciële investering 
zichtbaar moeten zijn om goede afwegingen te kunnen maken over continuering of ombuiging in deze tijd.

A|S heeft voor de periode 2020"2021 opnieuw via verschillende regelingen van het FPK ondersteuning ge-
vraagd en gekregen, onder meer voor een reeks compositieopdrachten na een eerdere succesvolle aanvraag 
voor de periode 2018"2019.

Bij de baten viel met name de private inkomstenkant tegen. Hier wreekte zich niet alleen het virus dat het 
ruimschoots van tevoren uitwerken van projecten en aanvragen bemoeilijkte, maar ook de grote druk die op 
private fondsen ligt: enkele door ons ingediende aanvragen – onder meer bij Fonds21 voor Words & Music 
en het VSBfonds voor GRASpunt – zijn afgewezen als direct gevolg van de scherpe keuzes die de fondsen 
moeten maken. Dit laatste geldt ook voor de tweede innovatieaanvraag die we bij het AFK indiende, eveneens 
voor GRASpunt. De druk om extra !inanciering te werven neemt navenant toe. Met het oog hierop is dan ook 
een fondsenwerver aangesteld voor 0,4 fte op freelance-basis per april 2020. Deze is voortvarend aan de 
slag gegaan en haalt de nodige druk weg. De druk op de middelen heeft ook de noodzaak om te zoeken naar 
andere manieren van !inanciering nog eens onderstreept. In de Routekaart naar de Toekomst krijgt de zoek-
tocht naar een nieuw businessmodel zijn beslag. Gezien de druk op het team in deze onrustige tijden is ook 
de functie van o$ice-manager/productie-assistent tijdelijk verhoogd naar 1,0 fte om uitval te voorkomen.

Aan de kostenkant zijn er beduidend minder kosten gemaakt op het gebied van activiteitenlasten omdat pro-
ducties uitvielen of aangepast werden met als gevolg minder kosten voor voorbereiding en ondersteunend 
personeel (reiskosten, transport, techniek etc). De uitgaven bij de post componisten zijn lager dan begroot 
omdat een deel al besteed was in 2019 in aanloop naar het festival Words & Music.

Omdat in 2019 al besloten was het zwaartepunt van de producties in de eerste twee maanden te laten vallen 
waarna in het voorjaar de nadruk op de twee coproducties zou liggen samen met investeringen in GRASpunt 
en de ontwikkeling van het ensemble naar de nieuwe kunstenplanperiode, is de schade beperkt gebleven en 
konden we snel schakelen. De keuze voor investering in ontwikkeling vanuit de algemene reserves in 2020 
bleek stom toevallig ‘goede timing’, waardoor het uiteindelijke resultaat zelfs positiever uitpakt dan begroot.
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A|S heeft er expliciet voor gekozen alle musici – zonder onderscheid tussen kernmusici en remplaçanten – 
voor alle aangegane verplichtingen door te betalen in het kader van de Fair Practice Code, maar ook omdat 
dat voor A|S een belangrijk uitgangspunt is. Sterker nog: er is meer uitgegeven aan musici dan begroot voor 
2020. De extra bijdrage van de Vrienden en steunmaatregelen (NOW en FPK) zijn ingezet om de uitbetaling 
van musici mogelijk te maken. De musici zijn steeds volledig doorbetaald voor de geplande en geannuleerde 
voorstellingen. Daarnaast heeft A|S besloten ook ‘derden’, zoals toeleveranciers, technici en andere geboek-
te freelance krachten, voor 50% uit te betalen. A|S beschouwt zowel freelancers als vaste medewerkers als 
gelijkwaardige en onmisbare onderdelen van ons ecosysteem en het ensemble an sich. Zorg dragen voor het 
feit dat ook zij deze periode zo goed mogelijk door konden komen was voor ons dan ook essentieel – binnen 
de mogelijkheden die we hadden. 

Words & Music van Morton Feldman tijdens festival Words & Music (11 jan)
foto: Eduardus Lee
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Governance Code Cultuur

In 2020 kwam het bestuur negen keer formeel bij elkaar om de organisatie bij te staan in deze roerige tijden. 
Daarnaast was er vanuit de diverse expertises van het bestuur nauw contact met het team om A|S te onder-
steunen. De betrokkenheid werd door team en musici gevoeld en zeer gewaardeerd.

Het voltallige bestuur is op de hoogte van de Governance Code Cultuur en onderschrijft de doelstellingen 
van deze Code. Stichting Asko|Schönberg is in 2009 opgericht. Er is destijds bewust gekozen voor het be-
stuursmodel. De tweekoppige directie bestaat uit een artistiek- en een algemeen directeur. Het bestuur heeft 
minimaal vijf leden, de zittingstermijn is vastgesteld op ten hoogste drie termijnen van drie jaar. Het bestuur 
komt minimaal drie maal per jaar bij elkaar en de bestuursleden vervullen hun taken onbezoldigd. 
Bij de samenstelling van het bestuur wordt uitgegaan dat er zo veel mogelijk rekening moet worden gehou-
den met de volgende uitgangspunten: 
- een zo divers mogelijke samenstelling wat betreft leeftijd, gender en culturele achtergrond;
- een zo breed mogelijk spreiding van competenties in ieder geval op  
 de volgende vlakken: juridisch, !inancieel, HR en artistiek inhoudelijk;
- bestuursleden mogen geen andere functies bekleden waardoor  
 tegenstrijdige belangen zouden kunnen ontstaan;
- de ona!hankelijkheid van alle bestuursleden moet gewaarborgd zijn.

Alle bestuursleden verplichten zich melding te maken van zaken die gezien kunnen worden als belangenver-
strengeling. Hoe er wordt omgegaan met deze melding wordt besloten in een bestuursvergadering. Iedere 
!inanciële transactie tussen een bestuurslid en de stichting wordt als onaanvaardbaar beschouwd.

De verdeling van verantwoordelijkheden en taken van de bestuursleden zijn vastgelegd in een bestuursregle-
ment dat door het bestuur is vastgesteld. 

Het bestuur is verantwoordelijk voor:
- goede uitvoering door de directie van de doelstelling van de stichting;
- verantwoorde en gezonde !inanciële huishouding en verslaglegging;
- toezien op verantwoordelijk en betrouwbaar partnerschap met maatschappelijke-  
 en andere culturele organisaties;
- voorzien in goed werkgeverschap en welzijn van de medewerkers en goed  
 opdrachtgeverschap voor alle ingehuurde freelancers, inclusief fatsoenlijke betaling;
- advies en meedenken over strategie en beleid;
- oplossen van con!licten intern of met partners.

Het bestuur heeft zichzelf geëvalueerd en spreekt elkaar ook regelmatig in afwezigheid van directie. Een 
directiereglement is opgesteld en de statuten zijn in 2020 aangepast in het kader van de Code Cultural 
Governance. Op het moment van schrijven worden de statuten bekeken in het licht van de Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen (WBTR) die op 1 juli 2021 in werking treedt. Daarnaast is er een vertrouwenspersoon 
aangesteld.

Rooster van aftreden bestuur Stichting Asko|Schönberg 

Naam  Functie  Datum Inschijving KVK Einddatum termijn

Jacqueline Dubois Voorzitter  31"07"17   31"07"23

Sophie Hoogeboom Secretaris  27"03"20   27"03"23

John Graham Penningmeester 02"12"19   02"12"22

Bram Los Lid   06"02"12   06"02"21

Gable Roelofsen Lid   01"11"18    01"11"21

Anthony Fiumara Lid   31"07"17   31"07"23

Organisatie
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Op 23 maart 2020 namen we afscheid van secretaris Marli van den Broek nadat haar termijn en verlengingen 
erop zaten en trad Sophie Hoogeboom toe als secretaris van de stichting met een expertise op het gebied 
van beleid en strategie in de publieke sector. Daarnaast brengt zij de voorgenomen verjonging van het be-
stuur met zich mee. De termijnen van voorzitter Jacqueline Dubois en bestuurslid Anthony Fiumara zijn ver-
lengd met een tweede termijn. Jacqueline Dubois is voorzitter, zij is senior rechter, met ervaring in bestuurs-
functies. Gable Roelofsen, bestuurslid met een specialisatie in interdisciplinaire kunsten en kennis van actueel 
kunstbeleid. Bram Los, accountant, heeft zijn functie van penningmeester overgedragen aan John Graham, 
van oorsprong Brit en ook accountant. Bram Los is in lijn met het rooster van aftreden op 6 februari 2021 
afgetreden als bestuurslid na 9 jaar onbetaalbare inzet voor de stichting. Anthony Fiumara is componist met 
een ruime ervaring als programmeur, artistiek leider en muziekjournalist. Hij heeft een breed internationaal 
netwerk binnen de muziek en denkt graag voorbij genregrenzen. 

Code Diversiteit en Inclusie

A|S onderschrijft de Code Diversiteit en Inclusie. In 2019 heeft A|S een zogeheten Nulmeting gedaan, deelge-
nomen aan het pilotproject Inclusiviteit Cultureel Landschap Amsterdam (ICLA) ten behoeve van een inclusie-
ve en diverse interne organisatie en in 2020 een Actieplan opgesteld dat ook toegevoegd is aan de gehono-
reerde aanvraag voor de A"Bis 2021"2024. Daardoor is er een duidelijk beeld van waar we nu staan en welke 
stappen we in de toekomst gaan zetten. Ook is er commitment en draagvlak voor de Code in alle lagen van 
de organisatie. Iedereen is enthousiast en staat open om met dit onderwerp aan de slag te gaan en te incor-
poreren in zijn/haar werkzaamheden. Dit is ook geïncorporeerd in de Routekaart naar de Toekomst. Het en-
semble heeft in 2020 nog eens expliciet in haar DNA opgenomen dat het gericht wil zijn op de toekomst: A|S 
zoekt naar nieuwe doelgroepen, stemmen en talen en sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen. Inclusie 
en diversiteit zijn onlosmakelijk verbonden met deze doelstellingen. Dat staat niet expliciet in de missie van 
A|S, maar is in onze ogen een logisch onderdeel ervan. 

Op artistiek-inhoudelijk gebied heeft A|S – met het aantreden van artistiek directeur Fedor Teunisse – grote 
stappen gezet om tot een zeer divers programma te komen. A|S wil een toegankelijk knooppunt zijn. Het be-
vragen van de (voor ‘kenners’ onzichtbare) codes van klassieke concerten en het zoeken naar nieuwe vormen 
is dan ook een belangrijk facet in de programmering. A|S zoomt in op maatschappelijke vraagstukken als 
klimaatverandering en genderongelijkheid. De crisis van 2020 heeft alleen maar duidelijker gemaakt dat deze 
insteek klopt.

Wat betreft personeel zijn er nog steeds de nodige stappen te zetten. De mogelijkheden zijn op dit gebied 
wat beperkter door de omvang van de organisatie. Het vrijmaken of aannemen van fte’s om diversiteit en 
inclusie een structurele plek te geven door bijvoorbeeld een Diversity O$icer aan te stellen, is op dit moment 
niet mogelijk, zoals ook wordt geconcludeerd in het ICLA-rapport. A|S schakelt bij ontstane vacatures de hulp 
in van ervaren organisaties als Atana en maakt gebruik van de expertise van bestaande en toekomstige part-
ners. A|S wil graag aantrekkelijker worden voor meer diverse teamleden, musici, makers en bestuursleden. A|S 
laat zich al zien als een open en energieke plek waar ruimte is voor nieuwe ideeën. Een plek waar je je veilig 
voelt en waar je welkom bent.

De producties op interdisciplinair vlak trekken een jong en divers publiek, maar die stromen over het alge-
meen (nog) niet door naar de reguliere concerten. Dat geldt vice versa overigens ook. Met de bewust slow 
ontwikkeling van GRASpunt in Amsterdam Noord waar luisteren voor zenden staat in aanloop naar de ope-
ning van GRASpunt in 2021 in Amsterdam Noord als ontmoetingsplek, pop-up podium en laboratorium van 
A|S, en met de verdere ontwikkeling van projecten voor de middelbare school, zoals The Gender Agenda, 
zetten we in op een diverser publiek. A|S wil verder gaan op deze lijn om partners duurzaam te verbinden: 
nieuwe talen ontwikkelen mét partners en daar tijd in steken. Zelf ook uit de eigen comfortzone stappen en 
van perspectief veranderen. Alleen zo kan A|S het ensemble van de toekomst zijn.

Doel is dat A|S in de periode 2021"2024 voor álle nieuwsgierige musici, medewerkers, bezoekers en makers 
bekend staat als een energieke en innovatieve plek waar iedereen zich thuis voelt en waar je je eigen stem 
kunt laten horen. A|S heeft de energie en drive in huis om in de komende periode een grote impuls te geven 
aan de verwezenlijking van dit doel. 

Fair Practice Code

De zorgen om musici en componisten in verband met de crisis is groot. Ook de jongere generatie baart 
zorgen. Met het oog op de goede communicatie en om te zorgen dat er – met het wegvallen van repetities 
en andere contactmomenten – vooral in deze tijd goed gekeken wordt naar de ontwikkelingen in de beroeps-
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praktijk van de musici en er zoveel mogelijk rust en zekerheid geboden kon worden vanuit de stichting is van 
het begin af aan voor gekozen de musici 100% uit te betalen voor alle (geannuleerde) concerten in 2020 (zie 
ook de slotparagraaf van het hoofdstuk Financiën). Daarnaast is er een wekelijks ‘ko#ieuurtje’ ingesteld via 
de Zoom om ook op menselijk vlak in contact te kunnen blijven. Ten derde is de Ensemble Commissie – de 
vertegenwoordiging van 3 musici vanuit het ensemble – verzwaard en direct betrokken bij, bijvoorbeeld, de 
ontwikkelingen rond de op handen zijnde CAO voor ensembles. Dit ook omdat er vanuit de sterk veranderde 
muziekpraktijk en diversiteit aan activiteiten van de musici van A|S de nodige vragen op zijn gekomen. Ook 
zijn zij het directe aanspreekpunt voor de musici als er vragen of zorgen zijn die zij willen agenderen.

De musici van A|S zijn specialisten in veelzijdigheid. Nieuwe gecomponeerde muziek stelt zeer hoge eisen 
aan de uitvoerenden. Componisten verlangen vaak onorthodoxe speelwijzen die de musici zich voor die 
ene speci!ieke compositie eigen moeten maken. Maar ook het hoge abstractiegehalte en de vaak complexe 
structuren eisen een enorme inzet, veel studie-uren en opperste concentratie van de musici. Een passende 
honorering voor deze veeleisende werkzaamheden is dan ook altijd het uitgangspunt geweest van A|S. Al in 
de huidige kunstenplanperiode hanteert A|S honoraria die tot de hoogste binnen de sector worden gerekend.

Eind 2019 heeft de directie samen met het bestuur een beloningsnotitie opgesteld. Uitgangspunt is dat A|S 
alle medewerkers betaalt volgens maatstaven die maatschappelijk aanvaardbaar en verantwoord zijn, passend 
binnen de culturele sector. A|S zoekt voor de betaling van de musici aansluiting bij de (concept-)Cao voor 
Ensembles waar, op initiatief van de Nederlandse Associatie voor Podium Kunsten, intensief aan gewerkt is 
door een werkgroep waar A|S ook deel van uitmaakt. Via overleg met de Kunstenbond is nu ook een verte-
genwoordiger uit de Ensemble Commissie aangeschoven en wordt verder nagedacht over de ontwikkelingen 
hieromtrent.

De meeste musici zijn op freelancebasis verbonden aan het ensemble maar een aantal wordt verloond vol-
gens de artiestenregeling met een aanvullende pensioenopbouw. A|S betaalt voor reguliere concerten vaste 
tarieven voor repetities en concerten. Musici die werken op ZZP-basis krijgen een toeslag van 30%. Voor 
interdisciplinaire producties/voorstellingen met meer dan 10 repetities en/of meer dan 5 concerten worden 
separate afspraken gemaakt. De honoraria voor dit soort projecten zijn gebaseerd op de Cao Toneel en Dans 
schaal VI. Voor componisten houdt A|S de Honorariumtabel Opdrachten van het Genootschap Nederlandse 
Componisten (Geneco) als richtlijn aan. Voor de salariëring van de medewerkers geldt de systematiek van de 
Cao Toneel en Dans als richtlijn. 

Tarieven voor diensten van zelfstandige ondernemers worden in samenspraak tussen de directie en het 
bestuur vastgesteld. Daarbij gaat A|S uit van marktconforme uurtarieven. Stagiairs krijgen betaald conform ar-
tikel 48 van de Cao Toneel en Dans. De salarissen van de medewerkers worden jaarlijks geïndexeerd volgens 
de systematiek van de Cao Theater en Dans. Veel medewerkers maken structureel overuren. Deze kunnen 
uitsluitend worden gecompenseerd in de vorm van extra vrije dagen. Voor uitbetaling van overuren ontbreken 
de !inanciële middelen.

Met het beloningsbeleid voldoet A|S aan de richtlijnen die de sector stelt op het gebied van de Fair Practice 
Code. A|S erkent dat fair practice om meer gaat: een constante dialoog met elkaar over gezonde omstandig-
heden en eerlijke voorwaarden die nodig zijn om op een goed manier met elkaar samen te werken. 

Team

A|S had bij de aanvang van 2020 drie fulltime posities in het team (algemeen directeur en twee productieme-
dewerkers, 3.0 fte) en vier parttimers (artistiek leider 0,6 fte, o$icemanager/productie-assistent 0,8 fte, online 
marketeer 0,6 fte en een marketingmedewerker 0,8 fte). Artistiek leider Fedor Teunisse is per 1 januari 2020 
benoemd tot artistiek directeur. De artistiek directeur en algemeen directeur vormen per 1 januari 2020 geza-
menlijk de directie die verantwoordelijk is voor het opstellen, uitzetten en waarborgen van het artistieke en za-
kelijke beleid. Anneke Jansen is per 1 april 2020 volledig teruggekeerd in haar functie. De ‘afdeling marketing’ 
bestond tot medio 2019 uit 1 persoon voor 0,8 fte met een grote focus op publiciteit en niet op marketing. 
Naar aanleiding van de ingezette koerswijziging is eind 2018 besloten dat dit uitgebreid moest worden. 

Midden mei 2019 is een specialist op online marketing aangenomen voor 0,5 fte om meer focus te leggen op 
de digitale marketing strategie: website, branding en social media. Per maart 2020 is deze positie uitgebreid 
naar 0,6 fte. Daarnaast is een fondsenwerver aangesteld voor 0,4 fte op freelance-basis per april 2020 om te 
zorgen dat de eerder geconstateerde druk af zou nemen. Gezien de druk op het team in deze onrustige tijden 
is ook de functie van o$icemanager/productie-assistent tijdelijk verhoogd naar 1,0 fte om uitval te voorko-
men.
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COVID"19 heeft in 2020 natuurlijk ook een wissel op het team getrokken. Alle routines konden eruit en nieuwe 
structuren moesten gebouwd worden. Ook het wennen aan de Zoom-cultuur, het missen van de concertprak-
tijk en met elkaar werken werd gemist. Maar het team blijkt uitermate sterk en !lexibel en samen met musici 
en nauw betrokken bestuur ontstonden nieuwe ideeën, nieuwe energie en voelde iedereen uiteindelijk dat er 
een organisatie staat die elkaar vasthoudt in barre tijden.

Routekaart naar de Toekomst

A|S zet innovatie in de kern van haar praktijk. De snelle ontwikkelingen in de samenleving die door COVID"19 
nog eens een extra slinger heeft gekregen, inspireren ons om blijvend op zoek te gaan naar wat van waarde 
is voor het publiek, makers en de ontwikkeling van onze cultuursector. Maar ook hoe een businessmodel en 
organisatiestructuur aansluit op deze veranderende praktijk en hoe je de organisatie future proof maakt en 
niet anticipeert, maar agendeert. 

Willen we goed kunnen reageren op een sterk veranderende en zeer beweeglijke omgeving, dan is daar een 
structuur voor nodig die daarop aansluit. Daartoe investeert A|S in een Routekaart naar de Toekomst die in 
november 2020 aan musici, team en bestuur is gepresenteerd en door iedereen is onderschreven. Een route-
kaart waarbij ‘innovatie’ tot diep in het DNA van het ensemble wordt gegrift. 

In 2020 is begonnen met het in kaart brengen en analyseren van het !inancieringsmodel, de marketing en de 
organisatiestructuur van A|S. Mede ‘dankzij’ de crisis is er duidelijk voor gekozen hier tijd en aandacht aan te 
besteden voor in het najaar van 2021 overgegaan wordt tot het ontwikkelen van nieuwe modellen die ervoor 
moeten zorgen dat A|S de missie en visie zo goed mogelijk uit kan voeren, sturen en bewaken.

Slide uit powerpoint-presentatie Route naar de Toekomst, 2020

Route naar de toekomst
S e p t e m b e r  2 0 2 0 D e c e m b e r  2 0 2 4

Exploit – Explore
Herstructurering organisatie en werkprocessen, 

businessmodel herzien, nieuwe platforms onderzoeken, 
herzien kunstenplan KID, nieuwe markten/doelgroepen

September 2020 Juni 2021

Lancering nieuwe naam, doorontwikkelen nieuwe 
formats (business en artistiek), consolidering innovatie

September 2021 – Juni 2022

Consolidering, bijsturen op doelen, verdere 
verbreding strategisch netwerk

September 2022 – Juni 2023

Nieuw kunstenplan 2025-2028, etaleren successen en 
nieuwe innovatieve projecten

September 2023 – December 2024 
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In Nederland is Asko|Schönberg (A|S) binnen het veld van de nieuwe muziek het enige grote ensemble dat 
zowel nationaal als internationaal opereert en in staat is de essentiële groot bezette werken uit de recente 
muziekgeschiedenis uit te voeren. Tevens heeft het ensemble een belangrijke rol in het verstrekken van op-
drachten aan gevestigde en aanstormende componisten om de ontwikkeling van de muziek van morgen te 
borgen en te stimuleren.

Het jaar 2020, waarin zowel COVID"19, de onzekere positie van veel ensembles en innovatieve muziek(theater)
gezelschappen rond de structurele subsidietoekenning 2021"2024 van het FPK als de verontrustende positie 
van musici pijnlijk duidelijk aan het licht kwamen, heeft alleen maar duidelijker gemaakt hoe noodzakelijk het 
is om samen met de partners in het veld hier aandacht aan te blijven besteden en de ketenverantwoordelijk-
heid te benadrukken. Hier zal ook nader op ingegaan worden in het hoofdstuk Kansen en Bedreigingen.

In het internationale veld is A|S een begrip, gewaardeerd en bewonderd om zijn oprechte eigenzinnigheid. In 
Nederland bouwt A|S voort aan intensieve relaties met concertzalen, festivals en met uiteenlopende organisa-
ties uit andere kunstdisciplines. Wellicht in 2020 meer dan ooit – waar de focus vaak niet ligt op wat gaan we 
doen maar hoe gaan we het doen. En waar willen we met z’n allen heen in de toekomst? Deze focus van A|S 
die al in het nieuwe kunstenplan besloten lag – de zoektocht naar nieuwe vormen, nieuw publiek en andere 
paden dan de gebruikelijke concertpraktijk – kreeg een nieuwe impuls door de ontstane crisis in 2020.

Door het gaspedaal in te drukken met het oog op GRASpunt, het belang van een initiatief als Rizoom, een 
nadruk op ‘herprogrammering’ van formats, ontwikkeling van nieuwe corona-proof (multimediale) concep-
ten die een focus hebben op de rol (en levensbehoud) van musici en componisten, de Routekaart naar de 
Toekomst en de inzet op de Dialoog-lijn in de programmering heeft A|S deze doelstelling willen naleven. 
Er waren ook livestreams van bestaande concerten, maar de nadruk lag op het ontwikkelen van projecten 
en mogelijkheden die in lijn lagen met de missie en visie van A|S. Sommige werden al in 2020 gereali-
seerd, zoals In C en NITE Hotel, andere vinden hun publieke weerslag in 2021 zoals de eerste programma’s 
in GRASpunt, het hybride multimedia-project Stairway to Music en de première van een samenwerking met 
Deuss-music e.a. in de online productie Songbook ondersteund door het Buma/Stemra Investeringsfonds 
Muziek.

De uiteindelijk eenmalige toekenning van Rizoom voor een bedrag van %264.173,- – het nieuwe platform voor 
nieuwe muziek in samenwerking met Muziekgebouw aan ’t IJ, Gaudeamus Muziekweek, De Doelen, November 
Music, Korzo, Intro Maastricht en A|S – is een belangrijk voorbeeld van een initiatief om jonge makers kansen 
te bieden hun talenten te ontplooien en gecoacht en gefaciliteerd te worden door de betrokken partners. 
Was dit platform al urgent bij het schrijven van de aanvraag voor de BIS 2021"2024, met het uitbreken van de 
pandemie en de schrijnende positie van met name ook jonger talent werd het uitermate noodzakelijk dat dit 
initiatief alsnog doorgang zou vinden.

 
Belang voor de stad Amsterdam

Een wereldstad als Amsterdam biedt ruimte voor underground initiatieven, voorwaarde voor een blijvende 
vernieuwing van de stad. Tegelijkertijd biedt zij topkwaliteit en wil zich laten gelden op de internationale 
culturele kaart van wereldsteden. Deze open en ambitieuze houding is essentieel en heel aantrekkelijk voor 
nieuwe makers. A|S versterkt het ecosysteem voor nieuwe muziek en werkt aan grotere politieke en culturele 
zichtbaarheid. Het ensemble deelt kennis en knowhow, zodat ook initiatieven met minder slagkracht hiervan 
pro!iteren. Op deze manier draagt A|S bij aan een voortdurende ontwikkeling van de nieuwe muziek.

Als ensemble in residence van Muziekgebouw aan ’t IJ brengt A|S een relevante en interessante hedendaagse 
muziekprogrammering op internationaal niveau. Het ensemble verzorgt hier concerten, maakt onderdeel uit 
van meerdere festivals, brengt vernieuwende concepten en schakelt met het Muziekgebouw aan ‘t IJ in barre 
tijden om toch binnen formats als de Terrasconcerten en Close Up het publiek van zoveel mogelijk ‘live’ te 
blijven voorzien. Het ensemble heeft met het podium in de loop der jaren een stevige artistieke en organisa-
torische vertrouwensrelatie opgebouwd. Beide organisaties delen hun productionele kennis en het ensemble 
draagt actief bij aan de invulling van de programmering.

Naast vaste en internationaal gerespecteerde partners zoals het Holland Festival, Het Concertgebouw en de 
NTR ZaterdagMatinee blijft het ensemble stevig bouwen aan een netwerk waarin vernieuwing en innovatie 

Positie in het veld 
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vanuit kleinschalige projecten worden gestimuleerd. Met de realisering van GRASpunt in Amsterdam Noord 
in 2020 versterkt A|S de mogelijkheid om jong talent in een laagdrempelige omgeving te introduceren bij een 
bestaand en nieuw publiek, waarbij wij deze makers willen uitdagen om grenzen te verleggen. Daarnaast is 
op deze plek de verbinding met de buurt en de dialoog een uitermate belangrijk uitgangspunt in de program-
mering. Het publiek is hier onderdeel van de programmering en mede-eigenaar van de plek. De slow cooking 
opzet van deze plek is bedoeld om onszelf voor te stellen aan de buurt en eerst te luisteren wat er speelt voor 
we een mening klaar hebben. De programmering start in februari 2021 met een (online) boekbespreking van 
Massih Hutaks Jij hebt ons niet ontdekt, wij waren hier altijd al (november 2020) in de nieuwe serie Maak Je 
Punt met buurtbewoners, musici en geïnteresseerden o$line in het panel in GRASpunt en online in het pu-
bliek.

Zo trekt A|S een lijn van het Centrum via Oost naar Noord en weer terug en bestendigt het de artistieke visie 
die in 2016 is ingezet. A|S wil als de spil tussen de verschillende podia en platforms fungeren om zo oud en 
nieuw publiek en gevestigde en jonge makers te verbinden. Het leggen van zo’n brede en gezonde voedings-
bodem voor nieuwe muzikale ontwikkelingen is van belang voor toekomstige makers, publiek en de reputatie 
van een stad als Amsterdam. 

A|S slaagt erin jonge getalenteerde makers te verbinden aan grote internationale podia en instellingen. 
Hiermee vervult het ensemble een belangrijke rol als bruggenbouwer tussen de diverse cultuurlagen die 
Amsterdam rijk is. A|S wil een toegankelijke plek zijn voor alle Amsterdammers. 

GRASpunt
foto: Rogier Rouwet
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Voor het eerst in haar bestaansgeschiedenis is Asko|Schönberg (A|S) toegetreden tot zowel de landelijke BIS 
als de regionale Amsterdam Bis (A"Bis) voor de kunstenplanperiode 2021"2024. Met de toetreding tot de 
basisinfrastructuur heeft A|S niet alleen haar eigen bestaansrecht bevestigd, maar ook de rol van nieuwe mu-
ziek en de ontwikkeling van componisten als een noodzakelijk en structureel onderdeel van het Nederlandse 
culturele landschap. De positieve beoordeling is een grote erkenning voor de hedendaagse muzieksector, de 
daaraan verbonden ensemblecultuur en de transitie die het ensemble de afgelopen jaren heeft ondergaan.

Ondank het feit dat we ons zeer gelukkig mogen prijzen, heeft het ensemble én het veld te maken met een 
structureel probleem. Het huidig !inancieringsniveau is niet veel hoger dan in de crisis-periode van 2013-
2016. Met de huidige COVID"19-crisis erbij, is de verwachting dat de !inancieringsmodellen binnen onze 
sector drastisch zullen wijzigen. Concreet betekent dit dat uitkoopsommen zullen dalen en (private) fondsen 
zullen worden overvraagd. Dit leidt onherroepelijk tot !inanciële spanning waardoor onze missie in gevaar 
dreigt te komen. We moeten dan ook constateren dat we blij zijn met de fundering die de BIS en A"Bis bieden, 
maar zijn tegelijkertijd beducht dat het een kleine basis is om de ambitieuze projecten die we voorstellen op 
te kunnen bouwen.

Aan de andere kant: ‘Never waste a good crisis’. De noodzaak om wendbaar, !lexibel en innovatief te zijn en 
nieuwe routines uit te vinden en manieren van werken, !inancieren en organiseren was in 2020 niet langer 
meer een vraag, maar een gegeven. De Routekaart naar de Toekomst werd dan ook niet als bedreigend er-
varen, maar omarmd door de hele organisatie als een hoopgevend perspectief voor een onzekere toekomst 
waar we allemaal in stappen. Met een toekomstbestendige organisatiestructuur hopen wij de ambities, visie 
en missie van A|S volledig uit te voeren en ervoor te zorgen dat de hedendaagse gecomponeerde muziek en 
de ontwikkeling daarvan een vitaal en onmiskenbaar onderdeel blijft uitmaken van het culturele landschap en 
de basisinfrastructuur – in welke vorm dan ook – tot ver na 2024. 

In een zeer !luïde en onzekere periode van live naar online en weer terug kon in 2020 langzaam maar zeker 
doorgewerkt worden naar een nieuwe meer hybride vorm van programmeren die ook in de toekomst verder 
ontwikkeld zal worden. Er ontstond een ‘rek’ binnen de presenterende instituten die wellicht uit nood geboren 
was, maar die ook mogelijkheden voor de toekomst schept om op een andere manier na te denken over het 
concept ‘live’ of ‘concert’.

De ingezette weg richting een 
focus op online marketing door 
het opzetten van campagnes via 
socials, Google Ads en de website 
om nieuw en breder publiek in het 
bestand te krijgen heeft nog veel 
mogelijkheid tot uitbreiding. Ook 
de aandacht voor niet-concert ge-
relateerde inhoud zoals Backstage 
op de website en de reeks Maak Je 
Punt in GRASpunt – met een suc-
cesvolle eerste editie in de vorm 
van een online boekenclub – biedt 
perspectief om publiek te blijven 
betrekken in concertluwe tijden en 
nieuw publiek te binden.

Kansen en 
Bedreigingen

Backstage in GRASpunt, sprekers Tuyet Stooker, Gable Roelofsen 
& Janine Westerveld van Maak Je Punt #1, 2 februari 2021.
foto: Britt van Klaveren



24

De concertpraktijk verandert en A|S anticipeert daarop. Of liever: A|S blijft dit agenderen. Voor ons betekent 
dit niet in de eerste plaats investeren in eenmalige groots opgezette projecten waarmee het ensemble haar 
bestaansrecht en identiteit herbevestigt. Om een parallel met de ruimtevaart te trekken: Elon Musk bouwt 
ook geen raket als doel op zich, maar als middel om in de toekomst te kunnen overleven op Mars. A|S wil het 
eerste ensemble op Mars zijn en precies daarom moet er worden geïnvesteerd in de volle breedte van de 
organisatie.

Met het oog op nieuwe concertvormen initiëren we in 2021 samenwerkingen tussen componisten en makers 
uit andere podiumkunsten. Zo gaat Oscar Bettison een samenwerking aan met de Theatermachine in The 
Light of Lesser Days en ontwikkelen zij samen een immersieve kameropera-beleving (zie bijlage 3). We zoe-
ken ook naar de verbinding met disciplines uit andere sectoren, zoals met de beeldende kunst in het project 
Odysseus van componist Calliope Tsoupaki met fotograaf/beeldend kunstenaar Awoiska van der Molen. De 
producties onderzoeken impliciet of expliciet maatschappelijke vraagstukken, zoals in de nieuwe (eveneens) 
immersieve, ruimtelijke compositie inhibit_inhabit van Stefan Prins die het principe van (door de mens) veroor-
zaakte ecologische processen nabootst, met alle catastrofale gevolgen van dien. 

Wij zetten in onze programmering verder in op de rol van online presentatie om ook in de toekomst de con-
nectie met onze makers en publiek te blijven behouden. We beschouwen dit als een praktijk die niet als nood-
oplossing geldt in deze COVID"19-tijd, maar als interessant en spannend onderdeel van een nieuwe praktijk. 
Naast het voeden en ontwikkelen van de live concertpraktijk zetten we dus ook in op een veranderend eco-
systeem waar techniek en media een grote rol spelen. De ontwikkeling van het NITE Hotel is niet alleen een 
klinkend voorbeeld van deze ontwikkeling maar ook van de waarde van een jarenlange samenwerking waarin 
vertrouwen is opgebouwd, de kracht van sterke partners die in staat zijn dit zo snel van de grond te krijgen en 
de noodzaak van een ecosysteem waarin je als kleinere instelling (wat wij zijn ten opzichte van het tweespan 
NNT/Club Guy & Roni) mee kan liften op de kracht van partners. NITE Hotel wordt door zowel overheden als 
collega’s aangehaald als één van de belangrijkste en meest geslaagde innovatieve ‘nieuwe’ podia die ontwik-
keld zijn tijdens de crisis. 

Ook de hybride vorm van programmering is in 2020 ontwikkeld en zal in de toekomst een blijvend onder-
deel zijn. Stairway to Music dat in 2021 in première gaat, is een voorbeeld van een hybride vorm die in eerste 
instantie op een online/auditieve ervaring is gericht en daarmee COVID"19-proof is, maar die daarnaast ook de 
mogelijkheid heeft om in de toekomst omgevormd te worden tot een live presentatie of evenement.

Een andere belangrijke programmalijn is het experiment en onderzoek in GRASpunt. Onze nieuwe ontwikkel-
plek in Noord waar we (nieuwe) makers, publiek en onderzoek samenbrengen om de doorstroom en voeding 
naar grotere projecten en festivals als Words & Music (tweede editie gepland in 2022) een plek te bieden. 
Juist nu is voor musici en makers een dergelijke plek onmisbaar en is er een chronisch gebrek aan ruimte – 
zowel fysiek als mentaal – om jezelf te ontwikkelen en vragen te stellen.

Terugkerend in de programmering is de vraag naar de positie van de componist in de 21ste eeuw. De 20ste 
eeuw was het domein van de compositor singularis, een begaafd individu die de wereld verhief en richting 
gaf met zijn of haar kunstwerk. We bevinden ons nu in de tijd van het globale netwerk, dat door middel van 
een razendsnelle uitwisseling van kennis en ideeën de mogelijkheden en reikwijdte van het individu ruim-
schoots overklast. Het individu staat geparkeerd, mits hij of zij geen gebruik maakt van ditzelfde netwerk. 
Meta-componist (werktitel) is een open uitnodiging van A|S en Holland Festival aan Yannis Kyriakides om zijn 
positie als componist onder de loep te nemen. De componist als hoofd-vormgever, die makers uit verschillen-
de beeld en geluidsdisciplines zoals elektroakoestische vormgevers en visual artists aanstuurt om zijn identi-
teit te bevestigen of te laten opgaan in de kracht van het collectief.

Het jaar 2020 heeft ons meer dan ooit overtuigd van de noodzaak ervoor te zorgen dat de toekomstige grond 
voor nieuwe muziek vruchtbaar blijft en dat er daarom uit verschillende bronnen geput moet worden. We 
willen ons nieuwsgierig opstellen en over schuttingen blijven kijken. Als de crisis ons iets geleerd heeft, is het 
dat we bovenal mobiel en !lexibel willen zijn en dat we tegelijkertijd moeten zoeken naar een duurzaam mo-
del waar ook toekomstige generaties hun thuis kunnen vinden en veilig kunnen zoeken naar hun eigen stem.
 

Tot Slot. 
En Verder.
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                       Amsterdam, 31 maart 2021 

 Bestuur Stichting Asko|Schönberg 

 
 Jacqueline Dubois      John Graham
 Voorzitter        Penningmeester 

 Directie Stichting Asko|Schönberg

 Fedor Teunisse      Anneke Jansen
 Artistiek directeur      Algemeen directeur
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“Een nieuw decennium vraagt 
om een nieuw festival, direct aan 
het begin, zo moeten ze gedacht 
hebben bij Asko|Schönberg. 
Een festival gewijd aan de 
combinatie woord en muziek. 
Zo’n festival is er – en dat is 
eigenlijk best gek – nog niet” 
nieuwenoten.nl over Words & Music, 15 januari 2020



de balans van Stichting Asko|Schönberg per 31-12-2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Vaste activa 42.030 30.485

VLOTTENDE ACTIVA 

vorderingen

- debiteuren 22.477 27.956
- belastingen en premies 17.749 19.574
- overige vorderingen en overlopende activa 99.783 126.781

totaal vorderingen 140.009 174.311

- liquide middelen 627.376 991.264

totaal liquide middelen 627.376 991.264

totaal vlottende activa 767.385 1.165.575

totaal activa 809.415 1.196.060

31-12-2020 31-12-2019



PASSIVA 

EIGEN VERMOGEN

- algemene reserve 410.299 530.652
- bestemmingsreserve vrienden 268.264 253.159
- bestemmingsreserve FPK 0 52.400
- egalisatiereserve AFK -43.084 -17.059

totaal eigen vermogen 635.479 819.152

KORTLOPENDE SCHULDEN

- crediteuren 44.220 15.447
- vooruit ontvangen subsidies 93.342 267.750
- belastingen en premies 9.521 19.817
- overige schulden en overlopende passiva 26.853 73.894

totaal kortlopende schulden 173.936 376.908

totaal passiva 809.415 1.196.060

31-12-2020 31-12-2019



de resultatenrekening van Stichting Asko|Schönberg over de periode 1 januari 2020 t/m 31 december 2020

resultaat  werkbegroting meerjarenbegroting resultaat
2020 2020 FPK 2017-2020 2019

€ € € €
BATEN

Directe opbrengsten
- Publieksinkomsten 214.606 219.877 425.000 211.705
- Overige inkomsten 100.688 13.124 116.250 120.169
Indirecte opbrengsten 17.666 2.500 1.000 13.728
Subsidies/Bijdragen
- Subsidies uit publieke middelen 1.024.093 960.469 1.095.200 886.123
- Bijdragen uit private middelen 70.660 150.000 80.000 38.570

totale baten 1.427.713 1.345.970 1.717.450 1.270.295

LASTEN

Beheerslasten
- personeel 144.804 126.607 189.900 117.887
- materieel 179.017 154.084 171.829 163.127
Activiteitenlasten
- personeel 1.005.747 1.044.924 1.141.221 863.552
- materieel 281.818 291.377 217.000 255.055

totale lasten 1.611.386 1.616.992 1.719.950 1.399.621
Rentebaten / rentelasten 0 0 -2.500 0
Bijzondere baten en lasten 0 0 0 0

totale lasten incl. financiële baten/lasten 1.611.386 1.616.992 1.717.450 1.399.621

RESULTAAT -183.673 -271.022 0 -129.326

BESTEMMING RESULTAAT
   - mutatie algemene reserve -120.353 -271.022 0 -70.130
   - mutatie bestemmingsreserve vrienden 15.105 0 0 10.846
   - mutatie bestemmingsreserve Fonds Podiumkunsten -52.400 0 0 -49.600
   - mutatie egalisatiereserve Amsterdams Fonds voor de Kunst *-26.025 0 0 -20.442

RESULTAAT -183.673 -271.022 0 -129.326

* Toelichting berekening mutatie egalisatiereserve AFK:
-26.025 (bijdrage AFK / totale omzet) * (resultaat minus mutatie bestemmingsreserve vrienden) = (186.924 / 


