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INLEIDING

Het orkest kijkt met veel voldoening terug op meerdere hoogtepunten gedurende
het boekjaar. Zo gaf het Metropole voor de derde keer op rij acte de présence tijdens
de prestigieuze BBC Proms, waar het de eer had om het podium te delen met onder
meer Quincy Jones, Jacob Collier en Cory Henry. Er werd, onder regie van Jos Thie,
een speciale muzikale voorstelling gemaakt met Brigitte Kaandorp die 18 uitverkochte
zalen trok. Naast de Edison Oeuvre Award ontving het orkest ook internationaal erkenning
met zijn derde Grammy, die werd toegekend voor het album Sylva, een zelf geïnitieerde
samenwerking met de Amerikaanse formatie Snarky Puppy. Uiteraard speelde het orkest
weer op het North Sea Jazz Festival en toonde het zijn veelzijdigheid onder andere als
openingsact van het Amsterdam Dance Event, als partner van de Britse dichter Hollie
McNish en als begeleider van de sterren van het Knoop Gala in Carré. Ook in 2016 heeft
het Metropole Orkest door zijn veelzijdige programmering, geworteld in de pop en de jazz,
opnieuw een divers samengesteld publiek bereikt.

“De veelzijdigheid, het enorme oeuvre, de prachtige samenwerking met vele grootheden
en hun buitengewone performance maakt dat ze deze prijs verdienen als geen ander.”
Aldus de jury van de Edison Oeuvre Award Jazz/World, tijdens de uitreiking op
24 juni 2016. Zo hoort u het eens van een ander! 2016 was voor het Metropole Orkest
een jaar waarin het zich met overtuiging wederom profileerde als uniek orkest,
het laatste nog bestaande professioneel opererende pop- en jazzorkest ter wereld.
In 2015 besloot de regering om voor het eerst een plaats toe te kennen in de culturele
basisinfrastructuur (BIS) aan een symfonieorkest met aanbod van pop- en jazzmuziek.
Het was aan de Raad voor Cultuur om advies uit te brengen over de voorgenomen
activiteiten van gegadigden voor die positie. Voor ons was en is het overduidelijk dat er
slechts één orkest deze plaats verdient. Aangemoedigd door deze uitdaging heeft het
Metropole in 2016 tal van prachtige projecten gerealiseerd. Als klinkend resultaat is het
orkest met ingang van 1 januari 2017 toegelaten tot de BIS en zal het orkest tussen 2017
en 2020 een jaarlijkse subsidie van 3 miljoen euro ontvangen.

Voor de Metropole Academy, het talentontwikkelingsprogramma van het Metropole Orkest,
hebben zich inmiddels ruim 400 muziekstudenten van alle Nederlandse conservatoria
ingeschreven. In 2016 werden drie succesvolle projecten georganiseerd: een kinderconcert
met Brigitte Kaandorp, ons interactieve app-project met Tin Men and the Telephone en
tenslotte een project rondom het openingsconcert van het Amsterdam Dance Event met
Henrik Schwarz.
Trots zijn we eveneens op het succes van onze digitale leerlijn Metropole op School,
waardoor via de basisscholen inmiddels meer dan 100.000 leerlingen verspreid over
heel Nederland op een speelse en aansprekende wijze kennis hebben gemaakt met
muziek in het algemeen en het Metropole Orkest in het bijzonder.
Het Metropole Orkest kende een succesvol jaar in 2016. Tegelijkertijd kijken wij met veel
energie vooruit naar de mogelijkheden om het orkest vanuit de verworven positie in de
BIS verder te versterken en artistiek te profileren langs onze vier artistieke pijlers Leading,
Global, Welcome en Heritage.
U gaat nog veel van ons horen!

Het Metropole Orkest is vooral verheugd dat het erkend is als essentieel en onmisbaar
onderdeel van het rijke cultuuraanbod in Nederland. Het aan ons toegekende
subsidiebedrag betekent echter een forse daling ten opzichte van het tot en met 2016
beschikbare budget. Dat het orkest, na de halvering van de contracten van de musici en
nadere in 2016 doorgevoerde bezuinigingen, hiermee slechts 50% ingezet kan worden,
blijven wij een gemiste kans vinden. Wij zullen daarom ons uiterste best doen voor een
structurele financiering met ingang van 2020 die het orkest in staat stelt om onze musici
voor 75% in dienst te kunnen nemen. Hiermee worden output en publieksbereik van het
orkest aanzienlijk vergroot, komt er meer ruimte voor talentontwikkeling, blijft de kwaliteit
van het orkest gehandhaafd en kunnen wij de musici een redelijk basisinkomen bieden.

Jan Geert Vierkant (directeur) & Jules Buckley (chef-dirigent)

FACTSHEET
2016
Programma’s
Metropole Orkest speelde 44 programma’s, waarvan 29 in volle bezetting (50 musici),
4 met de Metropole Orkest Big Band (17 musici) en 11 in een flexibele bezetting.

Activiteiten
Binnen de programma’s vonden 70 activiteiten plaats.
56 concerten waarvan 10 in het geheel op televisie, radio of via internet zijn uitgezonden
8 opnamen voor albums, commercials, soundtracks of multimedia-projecten
6 optredens in een televisie- of radioshow

Bereik
Aantal live bezoekers: 103.378
Gemiddelde zaalbezetting: 95%
Mediabereik: 12.361.523 kijkers en luisteraars

Steden en spreiding
Er vonden 66 activiteiten plaats in Nederland, in 19 steden en op 35 locaties. De meeste
activiteiten waren in Amsterdam (22) en Hilversum (17), gevolgd door Rotterdam (6),
Tilburg (3) en Utrecht (3). In Engeland waren er 2 optredens in Londen. Ook waren
er 2 concerten in Duitsland: een dubbelconcert in Bremen en een concert in Papenburg.

Social media

30.531 likes

6.324 volgers

4.713 volgers

6.092 abonnees, 1.959.907 views

(peildatum 31 dec 2016)

UITGELICHTE
PRODUCTIES

LEADING

Metromorphose:
Metropole Orkest meets Tin Men and The Telephone
“Licht, video’s, gesprekken, app, geluiden,
instrumenten, menselijke interacties, zo’n
avond prikkelt veel zintuigen en houdt alle
aanwezigen een paar uur druk bezig. Zoek
niet verder om een ‘mindful-’ of ‘in het
moment’-ervaring te hebben! Om eerlijk te
zijn, een recensie in woorden en foto’s doet
geen recht aan wat deze avond werkelijk is.
Het is en zal een avond blijven waar je bij
geweest moet zijn om goed te beseffen wat
er gebeurd is en hoe bijzonder het was.”

Tin Men and The Telephone, Metropole Orkest en het publiek speelden elkaar de bal toe en
stonden in verbinding door het meest geliefde en meest gehate apparaat van deze tijd, de
smartphone.
Dit project werd mede mogelijk gemaakt met financiële steun van ‘Toekomstmuziek!’,
een programmaregeling van Fonds 21 en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.
DATUM: 3 EN 4 JUNI 2016
LOCATIE: DE HALLEN STUDIO’S, AMSTERDAM
AANTAL BEZOEKERS: 280
PUBLIEKSGROEP: HEDONISTEN EN KOSMOPOLIETEN *

– JAZZNU (naar de volledige tekst)

Het project zal in 2017 waarschijnlijk opnieuw uitgevoerd worden op November Music 2017.
Begin juni ontmoette Metropole Orkest
de band Tin Men and The Telephone
voor concerten in de Hallen in
Amsterdam. Dit werden onvergetelijke
interactieve concertervaringen waarbij
publieksparticipatie en improvisatie een
grote rol speelden.
Tin Men and The Telephone is een Amsterdams trio rondom pianist Tony Roe.
Handelsmerk is de creatieve en innovatieve benadering van geïmproviseerde
muziek, waarbij multimedia wordt gemengd met het live bespelen van hun
instrumenten. Met de smartphone app ‘Tinmendo’ krijgt het publiek de kans om
heel direct invloed uit te oefenen op het verloop en de muzikale invulling van
deze concerten. Zo kan er via de app worden gestemd op welke musicus mag
soleren, kunnen lampen op het podium worden bediend en veranderen de
telefoons in ruimtelijke speakers waaruit muziek klinkt.

MINI-DOCUMENTAIRE METROMORPHOSE
(Bekijk op YouTube)

INTRODUCTIE IN 360° VIDEO
(Bekijk op YouTube)

Deze app stond ook centraal in de samenwerking tussen Metropole Orkest
en Tin Men, zij het dat de achterliggende techniek herzien werd om ook een heel
orkest aan te kunnen sturen. Daarmee stond het concert naast Tony Roe en
MO chef-dirigent Jules Buckley óók onder leiding van het aanwezige publiek.
Bezoekers konden – zittend rondom en tussen het orkest – eigen akkoorden,
melodieën en ritmes aanleveren waarop de gelegenheidsformatie improviseerde.

* publieksgroepen volgens Mentality-model van Motivaction

LEADING

Amsterdam Dance Event (ADE) openingsconcert,
Scripted Orkestra - Henrik Schwarz & Metropole Orkest
“... veel kind-ouder-duo’s in veel
verschillende kleuren en maten.
Een moeder naast me, doorgewinterde
festivalhippie, en dito dochter, hopen
vurig dat Schwarz en co niet te tuttig
spelen en net zo schuren en duwen
als hun favoriete rockgroep Suuns.
(...) De onvoorspelbaarheid die het
concert continu spanning meegeeft,
maakt met een paar soulpopliedjes
plaats voor luchtige euforie. Wel een
logische keuze om zo af te sluiten.
(...) Het gevoel blijft uiteindelijk dat er
voor zo’n grote productie veel meer
publiek is. Volgend jaar mag dit echt
naar de openlucht. Mocht ADE dan weer
een openingsceremonie hebben,
dan past dit soort concert daar meer dan
prima bij. Gratis, net als bij de Uitmarkt.
Als een groots kado voor de stad...”
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Schwarz heeft speciaal voor dit project een uur aan nieuwe muziek gecomponeerd,
Jules Buckley was daarbij zijn rechterhand. De chef-dirigent van het Metropole Orkest
hielp Schwarz zijn muzikale visie te realiseren door zijn kennis over orkestratie te delen en
door het schrijven van de arrangementen.
Deze productie werd mede mogelijk gemaakt door het Amsterdam Dance Event, het Prins
Bernhard Cultuurfonds en de BankGiro Loterij.
DATA: 18 EN 19 OKTOBER 2016
LOCATIES: MCO HILVERSUM (TRY-OUT) EN MELKWEG AMSTERDAM
AANTAL BEZOEKERS: 1634
KIJKERS LIVESTREAM BOILERROOM.TV: 208.542
PUBLIEKSGROEP: HEDONISTEN EN KOSMOPOLIETEN

In 2017 zal het programma met Henrik Schwarz worden herhaald in Tilburg (i.s.m. Theaters
Tilburg en Draaimolen Festival), Enschede en de Robeco SummerNights. Ook wordt de
productie op cd, vinyl en digitaal uitgebracht op het internationale dance label !K7.

– 3VOOR12 (naar de volledige tekst)

Het openingsconcert, genaamd ‘Scripted Orkestra’, van Amsterdam Dance Event 2016
werd afgelopen jaar verzorgd door een samenwerking tussen Metropole Orkest en
producer/componist/dj Henrik Schwarz.
Hoewel dit de allereerste keer was dat het Metropole Orkest op ADE te zien was, is het
orkest goed bekend met het laten samenvloeien van orkestrale muziek en dance. In het
verleden heeft het Metropole Orkest samengewerkt met Basement Jaxx, Junkie XL en
meer recent met Squarepusher. Schwarz daarentegen is een ADE-veteraan.
Henrik Schwarz had al eerder met orkesten gewerkt, maar naar verwachting was de
samenwerking met het Metropole Orkest heel anders. “Tot dusver heb ik alleen met
ensembles gewerkt die veelal klassiek spelen. Metropole Orkest speelt jazz en pop en
ik weet zeker dat zij techno en elektronisch kunnen spelen”, aldus Schwarz. “Het is heel
belangrijk dat de muzikanten ervaring hebben met het spelen van gesyncopeerde muziek.”

BOILERROOM.TV
(Bekijk op YouTube)

GLOBAL

Classic & Popular Compositions from Curaçao
The works of composers of the Palm Family and Rudy Plaate

GLOBAL

North Sea Jazz Festival 2016
Ibrahim Maalouf & Metropole Orkest

“De zaal zingt volop mee met het onofficiële volkslied Atardi en het kinderliedje Stima.
Het Fiesta di piskado (Feest van de visser) wordt een feest der herkenning. Handen gaan
in de lucht, er wordt meegezongen, meegeklapt, meegedeind en op het balkon wordt
inmiddels gedanst. Bij het laatste nummer Raspado gaat de zaal echt los. Niemand zit meer
in zijn stoel. Het is één swingende zaal. Een vrouw op de derde rij straalt. “Ik heb hier zo
lang naar uitgekeken en het heeft me geen moment teleurgesteld,” zegt ze na afloop.”
– PAROOL (naar de volledige tekst)

Op 31 mei stond Het Concertgebouw in Amsterdam in het teken van Jacobo ‘Coco’
Palm en zijn familie en Rudy Plaate. Diverse artiesten brachten samen met het
Metropole Orkest onder leiding van Maurice Luttikhuis een muzikaal eerbetoon aan
deze Curaçaose componisten. Gasten en solisten waren: Izaline Calister, Maruja
Bogaard, Yumarya Grijt, Tamara Nivillac (vocalen), Jean-Jacques Roger (cuatro),
Randal Corsen (musical director/piano), Norman Morón (piano), Eric Calmes (bas),
Pernell Saturnino, Vernon Chatlein (percussie) en Caribische dansgroep Flamboyant.
De presentatie van de avond was in handen van Jandino Asporaat.
Jacobo ‘Coco’ Palm (1887 – 1982) is een van de belangrijke Curaçaose klassieke
componisten. Zijn composities worden gekenmerkt door een fijn gevoel voor het
polyritmisch karakter van de Curaçaose muziek. Naast werk van hem worden ook enige
composities van andere telgen uit deze roemruchte componistenfamilie ten gehore
gebracht. Rudy Plaate behoort tot de meest geliefde zangers/singer-songwriters/
componisten van Curaçao. Hij componeerde meer dan 400 nummers, variërend van de
wals en tumba tot mazurka. Een van zijn bekendste nummers is ‘Atardi’, na het volkslied
misschien wel het populairste nummer van Curaçao, over de typische sfeer op het eiland
voordat de zon ondergaat.

Over de samenwerking van Metropole Orkest met Maalouf schreef de Kreiszeitung eerder:
“Ibrahim Maalouf verwebt die musikalische Sprache des Jazz mit Abstechern in Pop, Funk
und Reggae. Dass das niemals aufgesetzt und bemüht wirkt, ist an diesem Abend auch
dem niederländischen Orchester zu verdanken. Unter der Leitung von Jules Buckley,
der mit zurückhaltendem Zugriff zunächst als ein in seiner Bewegung auf das Nötigste
beschränkter Stichpunktgeber fungiert, spielen sich die Musiker und Maalouf die Bälle,
pardon, die Melodien zu – hier ist wirklich nicht zu erkennen, dass sie das erste Mal
gemeinsam auf einer Bühne stehen.” - KREISZEITUNG (naar de volledige tekst)

Dit programma werd mogelijk gemaakt door de stichting Fundashon Bon Intenshon.

Op de zondag van North Sea Jazz Festival 2016 speelde Artist in Residence Ibrahim Maalouf
zijn derde concert van het festival. Na een concert tijdens Musikfest Bremen (2015) ging hij
opnieuw de samenwerking aan met het Metropole Orkest onder leiding van Jules Buckley.
Maalouf wordt gezien als een van de grootste vernieuwers in de jazz en op de trompet;
zijn instrument heeft een speciaal vierde ventiel waarmee hij de Arabische toonladder kan
spelen. Maalouf imponeert met een fabelachtige techniek en met originele composities
waarin de Arabische invloeden op subtiele wijze verstopt zijn. Metropole Orkest speelde
samen met hem in Arabische toonsoorten, kwarttonen en pentatonische motieven.

DATUM: 31 MEI

DATUM: 10 JULI

LOCATIE: HET CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM

LOCATIE: AHOY, ROTTERDAM

AANTAL BEZOEKERS: 1.496

AANTAL BEZOEKERS: 2.000

PUBLIEKSGROEP: NEDERLANDERS UIT DE OVERZEESE GEBIEDSDELEN, KOSMOPOLIETEN

PUBLIEKSGROEP: POST-MATERIALISTEN EN KOSMOPOLIETEN

PROMO PALM EN PLAATE
(Bekijk op YouTube)

AMATEUROPNAME
(Bekijk op YouTube)

HERITAGE

BBC Proms: Quincy Jones Prom
Deze Prom werd voor zowel concertbezoekers als orkestleden van het Metropole Orkest
een van de meest memorabele concerten van 2016. Jules Buckley stond aan de wieg van
het programma en heeft vele maanden met de BBC en het productiebedrijf van Quincy
Jones gewerkt aan deze ene avond. “A dream for the orchestra, and for me, to be given
the chance to celebrate this incredible music in all its diversity. That night I truly felt that
we made some kind of history together. The recognition of Quincy for the orchestra’s work
gave us all such a lift.”
DATUM: 22 AUGUSTUS
LOCATIE: ROYAL ALBERT HALL, LONDEN
AANTAL BEZOEKERS: 5.700
KIJKERS BBC 4/BBC iPLAYER/YOUTUBE: 1.158.906
LUISTERAARS BBC RADIO 3: 228.079
PUBLIEKSGROEP: MODERNE BURGERIJ, NIEUWE CONSERVATIEVEN EN KOSMOPOLIETEN

Harpiste Joke Schonewille en lead trompettist Ray Bruinsma noemen een compositie
van de jonge Jacob Collier als hoogtepunt van die avond. Joke: “Iedereen was heel
geconcentreerd, iedere noot had betekenis, het publiek was muisstil, het was een magisch
moment. Ik krijg nog steeds kippenvel als ik daaraan terugdenk.”

JACOB COLLIER: IN THE REAL EARLY MORNING
(Bekijk op YouTube)
“It would have been impossible to cram more than a tiny percentage of Jones’s back
catalogue into a two-hour concert, and Buckley wisely avoided any real sense of
chronology or thematic narrative. The performance was simply a chance to luxuriate
in the music. Dutch-based jazz and pop ensemble Metropole Orkest added lush ballast,
percussive cadence, harmonious decoration and acrobatic string crescendos, while a series
of star turns were tastefully deployed to breathe new life into the songs.”
– TELEGRAPH (naar de volledige tekst)

Metropole Orkest werd in 2016 voor het derde jaar op rij gevraagd voor de prestigieuze
BBC Proms in de Royal Albert Hall in Londen! Het Metropole Orkest gaf een
avondvullend eerbetoon aan een van de allergrootste muzikale legendes van onze tijd:
Quincy Jones. De 83-jarige meester was daarbij zelf aanwezig, stelde in overleg met
Jules Buckley het programma samen en dirigeerde zelf ook nog de toegift. Onder meer
Cory Henry, Richard Bona, Jacob Collier en Alfredo Rodriguez, protegés van Quincy
Jones, traden als solist op.

HERITAGE

Underworld: Oerversie van de gangsterfilm met een gloednieuwe
soundtrack door de Metropole Orkest Big Band

WELCOME

De Avond van de Filmmuziek 2016

Gleufhoeden, machinegeweren en jazz: met een gloednieuwe soundtrack bij Josef
von Sternbergs Underworld (1927) bracht de Metropole Orkest Big Band het criminele
milieu in het Chicago van de jaren 20 tot leven.
Een verhaal over de driehoeksrelatie tussen een geharde gangster, zijn liefje en een
bevriende advocaat. Aanvankelijk werd Underworld maar in één New Yorks theater
uitgebracht, maar binnen de kortste keren werd het een onverwachte hit. De film bevat
veel elementen die later typerend werden voor het gangstergenre: de criminele held,
het gangsterliefje, wilde feesten, achtervolgingen en een finale shoot-out.
Als hommage aan Rob Pronk en Jerry van Rooyen, grondleggers van de moderne jazz in
Nederland, creëerde het Metropole Orkest een nieuwe soundtrack bij deze eerste (stille)
gangsterfilm. Producers Henk Heijink en Gert-Jan Blom doken in de archieven om uit
de schat aan composities en arrangementen van Pronk en Van Rooyen een zorgvuldige
selectie te maken.
Underworld was een samenwerking tussen Muziekgebouw aan ’t IJ, EYE Filmmuseum en
Metropole Orkest.
DATUM: 25 MEI
LOCATIE: MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ, AMSTERDAM
AANTAL BEZOEKERS: 428
PUBLIEKSGROEP: MODERNE BURGERIJ EN NIEUWE CONSERVATIEVEN

IMPRESSIE VAN HET CONCERT
(Bekijk op YouTube)

Filmmuziek zit in het DNA van het Metropole Orkest en daarom is het fantastisch
dat het orkest voor het tweede jaar op rij optrad tijdens De Avond van de Filmmuziek.
Een avond met de mooiste muzikale composities die speciaal voor film zijn geschreven,
in het sfeervolle Concertgebouw. Deze legde de nadruk op de meest gelauwerde
filmcomponist aller tijden, John Williams.
Het concept, waarbij bekende Nederlanders vertellen over de voor hun meest
iconische filmmuziek lijkt ieder jaar een groter succes te worden. Kortere filmscores,
afgewisseld met anekdotes en interviews zorgen voor een sterke aantrekkingskracht
op millennials. Het Concertgebouw constateert dat voor deze concerten de grootste
groep kaartkopers in de leeftijdscategorie 18-35 jaar valt. In korte tijd waren beide
avonden uitverkocht. Opmerkelijk is dat veel van deze mensen voor het eerst een
concert in Het Concertgebouw bezoeken.
Op 6 en 13 maart werd laat op de zondagavond in twee delen het programma uitgezonden
door BNN-VARA. Hiermee konden nog eens 520.000 kijkers genieten van de prachtige
filmmuziek van John Williams en zijn collega-componisten.
DATA: 3 EN 4 MAART 2016
LOCATIE: HET CONCERTGEBOUW, AMSTERDAM
AANTAL BEZOEKERS: 3.720
AANTAL KIJKERS: 520.000
PUBLIEKSGROEP: TRADITIONELE BURGERIJ, MODERNE BURGERIJ EN GEMAKSGEORIËNTEERDEN

WELCOME

Metropole volgens Kaandorp
Nederlandse theatertournee

Wat gebeurt er als je het Metropole
Orkest het land instuurt met een beroepschaoot als Brigitte Kaandorp? Loopt
het volkomen in de soep of weet Jules
Buckley alles met charme en strakke
hand toch nog in goede banen te leiden?
Na achttien concerten in zeventien
speelplaatsen kunnen we concluderen
dat het in ieder geval heeft geleid tot
uitverkochte zalen door het hele land.
Aan de hand van Brigitte Kaandorp werd
het publiek voorgesteld aan het veelzijdige
repertoire van het Metropole Orkest én
aan de veelzijdige orkestleden. In nauwe
samenwerking met het team van Brigitte
en regisseur Jos Thie is een programma
samengesteld dat zowel de bezoeker
die voor haar kwam als de fan van het
Metropole Orkest aan zijn/haar trekken zou
komen. Tegelijkertijd bleek (bij gesprekken
die de vrijwilligers van de merchandise gevoerd hebben)
dat de vaste fans van Kaandorp verrast
waren door het Metropole Orkest en de
fans van het orkest door het vakvrouwschap
van Kaandorp.
In de aanloop naar en tijdens de twee try-outs was een ploeg van het televisieprogramma
‘Volle Zalen’ van Cornald Maas aanwezig. Hier was te zien dat ondanks een maandenlange
voorbereiding tijdens de repetities en na de eerste try-out het orkest nog flexibel genoeg
is om de show aan te passen.
DATUM: 28 MAART - 1 MEI, 18 CONCERTEN
AANTAL BEZOEKERS: 18.038
ZAALBEZETTING TOUR: 99% GEMIDDELD

FRAGMENT UIT VOLLE ZALEN
(Bekijk op YouTube)

PUBLIEKSGROEP: TRADITIONELE BURGERIJ,
MODERNE BURGERIJ EN GEMAKSGEORIËNTEERDEN

MODERN
MEDIA-ORKEST

De historische connectie die het Metropole Orkest heeft met de media heeft in de
afgelopen jaren een nieuwe richting gekregen. Naast aandacht op tv, radio en in de
geschreven pers maakt het Metropole Orkest volop gebruik van moderne media
om het bereik van het orkest te vergroten en publiek te binden. Producties die in
Nederland normaliter alleen in grote steden uitverkopen breiden zo hun publieksbereik uit naar 100.000-en liefhebbers en verlengen hun levenscyclus.

Amsterdam Dance Event
De opening van het Amsterdam Dance Event was een samenwerking tussen ADE, Henrik
Schwarz, Jules Buckley en het Metropole Orkest. Door deze opvallende samenwerking
ontstond de mogelijkheid om Boiler Room aan het project te verbinden. Boiler Room is
een internationaal underground dance platform dat zich richt op (live) streams van (dj)
sets. Door de samenwerking met Boiler Room kon het concert via Facebook en YouTube
over de hele wereld live worden uitgezonden. De stream werd live meer dan 100.000 keer
bekeken; in de loop van 2016 steeg dit aantal kijkers tot ver over de 200.000.

Metropole Sessions (Radio 2, YouTube)
Het Metropole Orkest is altijd op zoek naar nieuwe concepten en modellen. Eind 2016
leidde dit, in samenwerking met mediapartner NPO Radio 2, tot een pilot van de
Metropole Sessions. Solist was Sharon Kovacs, in de aanloop van een uitverkochte reeks
van drie concerten in Tilburg en Amsterdam. De Metropole Sessions laten het publiek in
een bijzondere setting ervaren hoe bijzonder het is als men werkelijk in en heel dicht om
het orkest heen zit. Een heel persoonlijke en intieme sfeer waar het publiek erg enthousiast
over is. Omdat er geen afstand tussen publiek, musici en solist is heeft deze concertvorm
een exclusief karakter waar ook een hogere toegangsprijs voor gerekend kan worden.
De content die de sessie oplevert kan gebruikt worden door diverse mediapartners
waardoor de exposure vergroot en de levenscyclus van het concert verlengd wordt.
De Metropole Sessions zullen worden vervolgd in 2017.

FOOL LIKE YOU
(Bekijk op YouTube)

SFEERVERSLAG RADIO 2
(Bekijk op YouTube)

Hollie Poetry
In 2016 kwam er een album uit op het eigen label van het Metropole Orkest, MO Black.
Het album, ‘Poetry versus Orchestra’ behelst gedichten van de Engelse poëet, auteur en
woord artiest Hollie McNish. Zij heeft haar gedichten ingesproken, waarna Chris Wheeler
en Jules Buckley muziek hebben geschreven bij haar teksten. Haar maatschappijkritische
gedichten over onder andere verdraagzaamheid en uitsluiting krijgen zo een nog intensere
lading. Vaste vormgever van het Metropole Orkest, Martin Pyper, heeft een van de
gedichten van een animatie voorzien.

VIDEO MATHEMATICS
(Bekijk op YouTube)

Eigen kanaal
Meerdere malen per jaar streamt het Metropole Orkest concerten via zijn eigen app.
In 2016 waren dat onder andere de concerten met de kersverse Grammy winnares
Cécile McLorin Salvant en het Nederlandse jazzduo Reinier Baas en Ben van Gelder.

Traditionele Media
Behalve middels nieuwe media was het orkest ook in 2016 veelvuldig te zien en
horen via de traditionele (Nederlandse) mediakanalen. Een hoogtepunt aan publiciteit
werd gegenereerd rondom de uitreiking van de Grammy in de categorie ‘Best
Contemporary Instrumental Album’ voor het album Sylva van het Metropole Orkest
met Snarky Puppy. RTL Late Night besteedde hieraan een gehele uitzending, waarbij
een deel van het Metropole Orkest de studio vulde. Daarnaast was het orkest ook
veelvuldig op tv en radio te zien en horen met de gebruikelijke jaarlijkse uitzendingen
en herhalingen van het ‘Knoop Gala’, de ‘Max Proms’ ‘North Sea Jazz Festival’ en ‘De
Avond van de Filmmuziek’. Ook waren er nieuwe initiatieven zoals Volle Zalen, Dudok in
Concert en ‘Compleet, volmaakt het einde’ met Gordon, waarmee een publieksgroep werd
bereikt die normaliter niet zo snel in aanraking komt met een professioneel orkest als het
Metropole Orkest.

ATCHAFALAYA BIJ RTL LATE NIGHT
(Bekijk op YouTube)

EDUCATIE
EN TALENTONTWIKKELING

Educatie: Metropole op School
Het Metropole Orkest ontwikkelde een eigen educatieprogramma voor basisscholen,
getiteld Metropole op School. Het programma bestaat uit een combinatie van digitale
muzieklessen met praktische werkboekjes en uitgewerkte docentenhandleidingen.
Inmiddels maken zo’n 100.000 leerlingen in de groepen 1 t/m 8 van 1.317 basisscholen
gebruik van het programma.
De ontwikkeling van dit lesprogramma is voor een groot deel gefinancierd vanuit de
Stichting Suppletiefonds. Op basis van deze investering wil het Metropole Orkest de
leerlijn Metropole op School organisch verder laten groeien.

Talentontwikkeling: Metropole Academy
De Metropole Academy, het talentontwikkelingsprogramma van het Metropole
Orkest, begon met een pilot in 2014. De activiteiten van de Academy richten zich op
muziekstudenten in Nederland en vinden daar grote animo. Inmiddels zijn er 380
muziekstudenten ingeschreven, afkomstig van alle conservatoria en vanuit alle disciplines.
De aangeboden projecten vormen een aanvulling op bestaande curricula van de
conservatoria, zijn op excellentie en verdieping gericht, geven inzicht in het werkveld en
wijzen de studenten de weg naar de beroepspraktijk. Daarom zijn alle activiteiten ook
aangevuld met workshops die verdieping bieden ten aanzien van het muzikale onderwerp
of voor wat betreft uitvoerings- en ondernemerskanten van de muziekpraktijk.
Er zijn samenwerkingen aangegaan met alle Nederlandse conservatoria en met Stichting
Jong Ondernemen (VNO-NCW), SENA, het Nationaal Jeugd Jazz Orkest (NJJO), het
Nationaal Jeugd Orkest (NJO) en de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. In het
kalenderjaar 2016 zijn er vanuit het Prins Bernhard Cultuur Fonds drie grote Metropole
Academy projecten ondersteund. Voor de strijkers was er bocendien een extra kans
podiumervaring op te doen bij De Avond van De Filmmuziek.
1. Brigitte Kaandorp
In april gaf de Metropole Academy onder leiding van chef-dirigent Jules Buckley een
kinderconcert voor maar liefst 400 basisschoolleerlingen. Dit concert sloot mooi aan bij
de tour die het Metropole Orkest in diezelfde periode deed met Brigitte Kaandorp.
Thema deze dagen was dan ook Kleinkunst en Comedy. Rondom dit thema werden
verschillende masterclasses georganiseerd. Het repertoire werd samengesteld uit recent
instrumentaal werk van het Metropole Orkest en materiaal van Brigitte Kaandorp zelf.
Zij zong onder andere een compilatie van ‘Walküre’ en eindigde het concert met ‘We are
the champions’, waarbij alle 400 kinderen een kazoo ontvingen en mee mochten doen.

2. Tin Men and The Telephone
Het handelsmerk van Tin Men is de creatieve en innovatieve benadering van
geïmproviseerde muziek, waarbij multimedia wordt gemengd met het live bespelen
van hun instrumenten. Met de smartphone app ‘Tinmendo’ krijgen concertbezoekers
de kans om invloed uit te oefenen.
Om van dichtbij mee te maken hoe Tin Men’s aanpak werkt, bood de Academy een
masterclass aan. Deze masterclass werd bezocht door muziekstudenten, maar ook
door studenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, afdeling muziektechnologie.
Een drietal studenten van deze afdeling heeft bovendien van tevoren een opdracht
gekregen welke werd gepresenteerd tijdens de masterclass.
De muziekstudenten werden tijdens de masterclass ook als musicus meegenomen
in het proces en speelden mee met Tin Men. Op deze manier konden zij zelf ervaren
hoe het is om door middel van een app muzikale opdrachten te ontvangen.
3. Henrik Schwarz/ ADE
In oktober vond een project in de Academy plaats rondom het Amsterdam Dance
Event (ADE). Het Metropole Orkest verzorgde samen met Henrik Schwarz het
openingsconcert van ADE. De week voorafgaand aan dit concert werd Schwarz al
gevraagd om deel te nemen aan het Academy project om daar zijn expertise en
muziek te delen met de studenten. Tevens deden er een aantal arrangeurs en
componisten mee. Zij konden een keuze maken uit het werk van Schwarz en daar
zelf mee aan de slag gaan middels een vrije opdracht, met slechts een tijdslimiet van
twee minuten. Drie van de ingeleverde werken werden tijdens het eindconcert uitgevoerd.
Van de andere werd een opname gemaakt. Ook voor Schwarz was deze opdracht erg
verrassend. Tijdens twee masterclasses stond hij de studenten te woord en besprak
hij alle ingeleverde werken.

Jong Metropole
Jong Metropole is een unieke samenwerking tussen het Metropole Orkest, het NJO
(Nationaal Jeugd Orkest) en het NJJO (Nationaal Jeugd Jazz Orkest). Het doel van Jong
Metropole is jonge, getalenteerde musici uit de klassieke en de lichte muziek voorbereiden
op een professionele carrière. In Jong Metropole wordt het beste van verschillende
muziekwerelden samengebracht: het excellente spel uit de klassieke strijkerstraditie met
swing, improvisatie en timing vanuit de jazztraditie. Het initiatief is mogelijk gemaakt
dankzij een jaarlijkse bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds en Keep an Eye
Foundation.

BLIK OP DE
TOEKOMST

Gezien de heroriëntatie rondom de Basis Infrastructuur wil het Metropole Orkest
aansluiting zoeken bij een stedelijke regio. Als uniek en nationaal opererend orkest
voor pop en jazz verkiest het Metropole een stevige thuisbasis in het centrum van het
land. In deze standplaats zullen veel producties gespeeld moeten worden en kan in
samenwerking met de zaal in publieksopbouw geïnvesteerd worden. Daarnaast wil het
Metropole Orkest ook in maximaal tien steden een regelmatig terugkerende vaste gast
zijn, om ook in die zalen een vast publiek op te bouwen.
Het is onze ambitie om voor elk van de vier programmatische pijlers (Heritage,
Leading, Welcome en Global) te programmeren in samenwerking met minimaal drie
verschillende speelsteden. Hierdoor heeft het orkest de garantie dat een productie
minimaal drie keer gespeeld kan worden, waardoor het schaarse aantal beschikbare
repetitie- en concertdagen (maximaal 100 per jaar) efficiënt gebruikt wordt. Bij de ene
programmatische pijler zal sprake zijn van een andere combinatie van speelsteden
dan bij een andere pijler. Als er meerjarige afspraken met de zalen gemaakt kunnen
worden kan in samenspraak aan nieuwe tradities gebouwd worden. Hiermee komt het
Metropole Orkest ook tegemoet aan de behoefte aan content bij de concertzalen en
theaters, waarbij de kennis van orkest en zalen gecombineerd kan worden.

JAARREKENING
2016
De Stichting is opgericht op 18 juli 2013 onder de naam Stichting Metropole Orkest.
De belastingdienst heeft eveneens op 18 juli 2013 een beschikking vastgesteld,
die de Stichting kwalificeert als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De Stichting is per 7 november 2013 ingeschreven in het ANBI-register.
Doelstellingen van de Stichting
De belangrijkste doelstellingen van de Stichting zijn:
- het in stand houden van een Nederlands orkest voor de lichte muziek;
- het bieden van een voorbeeldfunctie en perspectief voor (amateur) musici in Nederland;
- het toegankelijk maken van de lichte muziek voor een groot en breed publiek;
dit alles op een artistiek-kwalitatief zo hoog mogelijk niveau.
Samenstelling Raad van Toezicht
Mevrouw drs. J.A. van Kranendonk, voorzitter, per 18 juli 2013
De heer drs. E.J. Gerritsen, per 18 juli 2013
De heer F.I.M. Houterman, per 1 december 2013
De heer H. Brouwer, per 1 januari 2014
Samenstelling directie:
De Stichting Metropole Orkest kende in 2016 een tweehoofdige statutaire directie,
bestaande uit de heer M.J.A. Altink, algemeen directeur, en de heer J.J. Cornelissen,
financieel directeur.
Met ingang van 1 februari 2017 heeft het orkest een éénhoofdige directie en is de heer
drs. J.G. Vierkant benoemd tot directeur.

Balans per 31 december 2016
(na bestemming van het resultaat)
ACTIVA
(in euro’s)

2016

2015

Vaste activa
Immateriële vaste activa
Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

11.114

25.781

180.033

236.026

0

300
191.147

262.107

Vlottende activa
Vorderingen

463.565

761.108

Liquide middelen

241.583

20.706

TOTAAL ACTIVA

705.148

781.814

896.295

1.043.921

PASSIVA
(in euro’s)

2016

2015

Eigen vermogen
Stichtingskapitaal
Muziekinstrumentenfonds
Overige reserves

514.000

514.000

93.200

93.200

-273.085

-334.467
334.115

272.733

29.868

34.638

Kortlopende schulden

532.312

736.550

TOTAAL PASSIVA

896.295

1.043.921

Voorzieningen

Staat van baten en lasten
(in euro’s)

Publieksinkomsten

2016

BEGROTING 2016

1.404.636

2015

1.161.400

1.386.499

Sponsor inkomsten

85.279

62.000

63.171

Overige inkomsten

277.370

225.000

500.387

Totaal directe opbrengsten

Bijdrage OCW
Bijdrage publieke middelen
Bijdrage private middelen

1.767.285

3.189.909

1.448.400

3.189.909

1.950.056

3.500.000

0

0

0

221.105

237.332

164.573

Totaal bijdragen

3.411.014

3.427.241

3.664.573

SOM DER BATEN

5.178.299

4.875.641

5.614.630

Beheerslasten personeel

1.156.665

Beheerslasten materieel

602.788

Totaal beheerslasten

1.100.607

1.194.661

531.768
1.759.453

773.992
1.632.375

1.968.653

Activiteitenlasten personeel

1.759.414

1.775.235

1.955.073

Activiteitenlasten materieel

1.587.922

1.467.488

1.832.268

Totaal activiteitenlasten

3.347.336

3.242.723

3.787.341

SOM DER LASTEN

5.106.789

4.875.098

5.755.994

EXPLOITATIERESULTAAT

71.510

543

-141.364

Financiële baten en lasten

-10.127

-543

1.726

NETTO RESULTAAT

61.383

0

-139.638

Bijdrage vanuit de
bestemmingsreserve

0

0

139.638

61.383

0

RESULTAAT
% eigen inkomsten-norm
inzet musici (max 100%)

0

55,4%

55,7%

50%

55%

Kasstroomoverzicht
(in euro’s)

2016

Exploitatieresultaat exclusief rente

2015

71.510

-141.364

Aanpassingen voor:
> Afschrijvingen en waardeverminderingen

74.658

232.641

> Mutaties voorzieningen

-4.770

-18.914
69.888

213.727

Veranderingen in werkkapitaal:
> Vorderingen
> Kortlopende schulden

297.543

-9.707

-204.238

-35.954

Ontvangen interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangsten financiële vaste activa

93.305

-45.661

-10.127

1.726

224.576

28.428

-3.998

-18.980

300

3.071

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-3.698

-15.909

Ontvangsten uit kapitaalstorting

0

0

Ontvangsten uit langlopende schulden
en bankkrediet

0

0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

NETTO-KASSTROOM

0

0

220.877

12.516

Mutatie geldmiddelen
Stand per begin boekjaar
Stand per eind boekjaar

20.706

8.190

241.583

20.706

220.877

12.516

TOELICHTING
VAN HET
BESTUUR

Aan een periode waarin het voortbestaan van het Metropole Orkest onzeker was, is
gelukkig een einde gekomen. De culturele basisinfrastructuur (BIS) voorziet voor
de komende periode 2017-2020 in negen instellingen voor symfonische muziek en
is uitgebreid met een instelling voor pop- en jazzmuziek, namelijk het Metropole
Orkest. Door het onderscheidende profiel en repertoire is het orkest een waardevol en
onmisbaar onderdeel van de basisinfrastructuur. Wij zijn verheugd met deze erkenning
van de positie van het Metropole Orkest.

Ambitie 1: naar een 75% orkest
Het Metropole Orkest is blij met de erkenning van de Rijksoverheid dat er in de BIS plaats
moet zijn voor een orkest met een internationaal pop- en jazz profiel. Door het repertoire
dat het Metropole Orkest als enige in Nederland beheerst en waarvoor het internationaal
erkenning krijgt, is het orkest bij uitstek in staat om een breder en meer divers publiek aan
te spreken dan veel andere cultuurinstellingen. Op basis van de beschikbare subsidie van
3 miljoen euro per jaar kan de capaciteit van het orkest echter slechts voor de helft benut
worden. De musici van het Metropole zijn namelijk als consequentie van de teruggang in
subsidie per september 2013 naar een 50% contract gegaan.

Algemeen
Op 20 september 2016 heeft de Minister van OCW in een beschikking medegedeeld dat
er aan het Metropole Orkest in de periode 2017-2020 een vierjaarlijkse instellingssubsidie
van € 12.177.472 wordt toegekend. Daarmee is voor het orkest een plaats in de
Basisinfrastructuur (BIS) zeker.
De toegekende subsidie is met gemiddeld € 3.044.000 per jaar lager dan de € 3.500.000
die het Metropole Orkest in de periode 2013-2016 gemiddeld jaarlijks heeft ontvangen. In
2016 zijn reeds keuzes gemaakt om op productieniveau minder geld te besteden. Eind
2016 zijn een aantal contracten in de staf beëindigd of in omvang teruggebracht. Tevens is
de directieformatie gereduceerd van 1,6 naar 1,0 fte.
Gedurende 2017 zal structureel monitoring op de liquiditeit plaatsvinden. De
liquiditeitsprognose 2017 laat geen tekorten zien.
Het bestuur is van mening dat in de begroting 2017 de organisatie is teruggebracht tot het
absolute bestaansminimum. Er zal derhalve, net als in de voorgaande jaren, actief gezocht
moeten worden naar aanvullende inkomsten.
Voor de BIS-periode 2017-2020 heeft het Metropole Orkest de volgende ambities.

De andere instellingen in de BIS worden wel in staat gesteld om door middel van
structurele subsidie een heel jaar actief te kunnen zijn, waarom het Metropole Orkest
dan niet? Het is buitengewoon zonde om juist een uniek en onderscheidend orkest als
het Metropole maar voor de helft in stand te houden. Met meer vaste inkomsten kan het
orkest meer speelbeurten maken, kan het meer tijd investeren in talentontwikkeling en kan
het nog innovatiever zijn in zijn programmering.
Ook de Raad voor Cultuur beseft een ander gevaar van een ‘half bestaan’: zij vraagt zich af
of het orkest met een groep musici die slechts in deeltijd in dienst is zijn toonaangevende
positie wel kan behouden, omdat minder frequent samen spelen kan leiden tot
kwaliteitsverlies. Bovendien hebben de Minister en de Raad meermalen aandacht
gevraagd voor de inkomenspositie van kunstenaars. Zij hebben recht op een fatsoenlijk
salaris; met een inkomen van 50% is daar geen sprake van.
Voor het Metropole Orkest geldt net als voor andere orkesten het uitgangspunt dat de
vaste kosten (voornamelijk personeelskosten) gedekt worden vanuit vaste inkomsten
(subsidie) en dat de activiteitenlasten gedekt worden uit de eigen inkomsten (voornamelijk
recettes). Het Metropole onderscheidt zich onder meer van klassieke symfonieorkesten
doordat het bijna uitsluitend nieuw repertoire brengt. Deze programma’s kennen een
andere kostenstructuur dan die van klassieke orkesten. Er moeten arrangementen
geschreven worden, concepten moeten uitgewerkt worden. Ook de technische faciliteiten
die het orkest nodig heeft om op te kunnen treden brengen aanzienlijke kosten met zich
mee. Dit maakt de opdracht voor het Metropole om de variabele uitgaven in evenwicht te
houden met de variabele inkomsten al lastiger dan voor klassieke symfonie- orkesten.
Met de huidige structurele subsidie van 3 miljoen per jaar kan aan de musici slechts een
dienstverband voor 50% worden geboden. Om meer maatschappelijk rendement uit het
orkest te halen en om te voorkomen dat het orkest aan kwaliteit verliest is de ambitie dat
het orkest niet slechts 100 dagen inzetbaar is (bij een 50% contract) maar 150 dagen (bij
een 75% contract). Hiertoe is een subsidieverhoging nodig, zodat de salariskosten van de
musici en staf en de extra beheerslasten gedekt kunnen worden. De variabele kosten van
de extra 25% projecten moeten terugverdiend worden uit de variabele inkomsten, dat is
gezien eerdere ervaringen een realistisch uitgangspunt.

Het Metropole Orkest zal zich sterk blijven maken voor het structureel kunnen
functioneren op basis van 75%, met ingang van de nieuwe BIS periode 2021-2024. Deze
subsidie zal moeten komen uit de middelen van de Rijksoverheid en/of decentrale
overheden. Voor de periode 2017-2020 blijft het streven gericht op het verwerven van
extra budget, zodat daarmee weer geopereerd kan worden op het gemiddelde niveau van
de subsidie tijdens de jaren 2013-2016.
Ambitie 2: verhoging van de eigen inkomsten
Het Metropole Orkest gaat zich langs de volgende lijnen focussen op het verhogen van
de eigen inkomsten binnen de BIS-periode 2017-2020. Dit staat los van de ambitie om
middels verhoging van de structurele subsidie door overheden het orkest 75% te kunnen
laten spelen met ingang van de BIS periode 2021-2024.
A. Proactief programmeren en verhoging van het aantal concerten per productie
In de omroeptijd werd het Metropole ingezet in opdracht van omroepen. Nu het orkest
zelfstandig is kan het zelf bepalen wat het wil programmeren, daarbij uiteraard rekening
houdend met de markt en zijn eigen artistieke beleid. Daarbij zal rekening gehouden
worden met een goede balans tussen de vier pijlers van onze programmering. Elke
productie vergt een investering in repetitietijd en in variabele kosten. Als dit leidt tot een
eenmalig concert is dit relatief duurder dan als er meerdere concerten gegeven kunnen
worden. Meer concerten per productie verlagen de kosten per concert en verhogen
daarmee de eigen inkomsten.
B. Meerwerkregeling tegen aangepast tarief voor inzet musici
Regelmatig dienen zich mogelijkheden aan voor het orkest om meer activiteiten te
plannen dan past binnen het maximaal beschikbare aantal dagen (100) dat bekostigd
kan worden vanuit de huidige subsidie. De salariskosten die gepaard gaan met inzet
boven de contractuele speelverplichting van musici drukken echter zeer zwaar op deze
mogelijkheden en maken deze feitelijk onbetaalbaar.
Het orkest heeft met instemming van de ondernemingsraad een akkoord bereikt met de
vakbonden om te komen tot gereduceerde tarieven voor de inzet van de musici boven
hun contractuele speelverplichting. Hierdoor is het Metropole in staat om tijdens een
proefperiode van 1 april 2017 tot en met 31 juli 2018 proefondervindelijk uit te vinden of
daarmee meerwerk kostendekkend gerealiseerd kan worden. Dit is een grote wens van het
orkest voornamelijk vanuit twee beweegredenen: het verwerven van iets meer inkomen
voor de musici en het voorkomen dat de kwaliteit van het orkest achteruit gaat omdat het
slechts de helft van het jaar kan spelen.
C. Verhoging opbrengst per concert door publieksopbouw in een aantal vaste
speelplaatsen
Het Metropole heeft relatief vaak concerten gegeven in steden waar het eenmalig optrad.
Dit vergde relatief dure marketing-inspanningen ten behoeve van grotendeels eenmalig

publiek. Om deze concerten ruim op voorhand te kunnen plannen wordt de samenwerking
gezocht met zalen in een tiental stedelijke regio’s. Het concentreren van het aantal speellocaties zal moeten leiden tot een (bescheiden) hogere opbrengst per concert en een
steviger binding met de lokale culturele infrastructuur.
D. Minimaal een productie per jaar in een locatie met een grote bezoekerscapaciteit
De mogelijkheid om meer inkomsten te genereren dan de variabele zijn het grootst als
het orkest kan spelen in locaties met een grote bezoekers-capaciteit zoals AFAS Live,
Ahoy, Ziggo Dome, Gelredome en Arena. Het doel is om een positieve dekkingsbijdrage
te realiseren. Dergelijke grote producties gaan gepaard met een grote investering en
daarmee gepaard gaande risico’s. Dat kan het Metropole niet alleen. Daarom worden
partnerships gezocht. Het orkest heeft concrete contacten en plannen met Ahoy en ID&T.
E. verhoging van het aantal opnamen in eigen studio
Het Metropole Orkest heeft een naam hoog te houden als orkest voor opnames van
filmmuziek en cd’s. Het is gewend om in relatief korte tijd een optimaal resultaat te
bereiken en beschikt over uitstekende opname faciliteiten. Het orkest heeft een Oscar
verdiend met de filmmuziek van Antonia en meerdere Grammy’s, voor het laatst in 2015.
De kosten van dit soort producties zijn relatief lager dan van concerten.
F. Sponsoring
Het orkest zal zich uiteraard blijven inzetten voor het aantrekken van een hoofdsponsor
en op projectsponsoring. De Metropole Sessions in de eigen studio in Hilversum bieden
daartoe goede mogelijkheden.
G. Content leveren aan bedrijven
Het Metropole Orkest ziet reële verdienmogelijkheden in het leveren van relevante
content aan bedrijven. Zo heeft het muziek opgenomen voor reclamecampagnes van
Renault, Samsung en Aer Lingus en is het in gesprek met Vodafone en Ziggo om klanten
van unieke live content te voorzien, zoals een virtuele ervaring in beeld en geluid alsof je
midden in het orkest zit. Een andere vorm van content zijn de masterclasses die het orkest
rondom repetities voor bedrijven geeft.
H. Private funding
Het orkest heeft een vaste schare Vrienden die zorgt voor een jaarlijkse inkomstenstroom.
De inkomsten vanuit de bijdragen van de Vrienden vloeien nu rechtstreeks naar de
exploitatie van het orkest en bedragen ongeveer 50.000 euro per jaar. Het orkest wil het
aantal vrienden verdubbelen van 1.000 naar 2.000.
I. Stichting Support
De stichting Support Metropole Orkest richt zich op het bedrijfsleven en beoogt specifieke
projecten mede mogelijk te maken. Het is de wens van het orkest om vanuit dit platform
een investeringsfonds te creëren volgens het principe van een revolving fund. Vanuit het

fonds kunnen risico’s van grootschalige projecten worden afgedekt; als een project geld
oplevert kan het fonds hiermee worden aangevuld. Het Fonds moet gevuld worden met
inbreng van investeerders (zo mogelijk tegen fiscaal gunstige voorwaarden) en met giften
en legaten, ook van particulieren.
Ambitie 3: worteling in een stedelijke regio en landelijke spreiding
Gezien de ontwikkelingen rondom de Basis Infrastructuur zal het Metropole Orkest
aansluiting moeten zoeken bij een stedelijke regio. De huisvesting in Hilversum kan
daarmee op gespannen voet staan. Het orkest ziet behalve subsidiemogelijkheden ook
andere voordelen van verbinding en worteling in een stedelijke regio.
Als uniek en nationaal opererend orkest voor pop en jazz verkiest het Metropole een
stevige thuisbasis in het centrum van het land. In deze standplaats zal het orkest veel
producties willen spelen en wil het in samenwerking met de zaal aan publieksopbouw
werken. Daarnaast wil het Metropole Orkest ook in een tiental steden een regelmatig
terugkerende vaste gast zijn, om ook in die zalen een vast publiek op te bouwen en het
hele land van orkestrale pop- en jazzmuziek te voorzien. Momenteel worden met de
hiervoor in aanmerking komende zalen besprekingen gevoerd.

Resultaten
Het Metropole Orkest heeft het vierde boekjaar sinds de oprichting afgesloten met
een positief financieel resultaat van € 61.383. De gemiddelde inzet van de musici is
50% geweest en het behaalde percentage eigen inkomsten bedroeg 55,4%. Hiermee
is de entreenorm conform de regels van de BIS (23,5% met ingang van 1 januari 2017)
ruimschoots gehaald.

Financiële positie en Eigen Vermogen
Het resultaat over 2016 ad € 61.383 wordt volledig toegevoegd aan de algemene reserve.
De algemene reserve bedroeg begin 2016 € 272.733 en deze bedraagt na de toevoeging
€ 334.116.

Aandachtspunten subsidiebeschikking/overgangsbudget
Uit de verantwoording moet blijken of de activiteiten zijn uitgevoerd conform de begroting
en doelstellingen. Dit is gebeurd en hiervoor verwijzen we naar de jaarrekening 2016 welke
is voorzien van een goedkeurende controleverklaring.

Activiteiten backoffice
Gedurende de verslagperiode heeft de directie onder meer de volgende zaken
gerealiseerd:
-	onderhandelingen voortgezet met de vakorganisaties ter verkrijging van een nieuwe cao
Metropole Orkest (is met nawerking per 1 januari 2016 verlopen); onderdeel van deze
onderhandelingen waren een regeling voor meerwerk en aanpassing van het functiehuis
van het orkest;
-	het ondernemerschap verder vormgegeven, zowel instrumenteel (in sales) als cultureel
(implementatie ondernemende cultuur);
-	sponsorbeleid verder geprofessionaliseerd en met professionals in de sponsorwerving
een nieuwe aanpak opgesteld;
- aanvraag BIS (1 februari 2016) opgesteld met strategische en artistieke uitgangspunten;
- besprekingen gevoerd over contractverlenging van chef-dirigent Jules Buckley;
-	besprekingen gevoerd over aanpassing en verlenging van het huurcontract met het
Muziekcentrum voor de Omroep;
-	start gemaakt met het beschrijven van processen om de organisatie van met name
programmering, planning en productie te stroomlijnen;
-	reorganisatie-aanvraag kantoororganisatie opgesteld en met ondernemingsraad
besproken.

Activiteiten front office
Gedurende de verslagperiode heeft het management de volgende zaken gerealiseerd:
- inzet musici voor 50% gerealiseerd;
-	in het kader van educatie en talentontwikkeling doorontwikkeling van de succesvolle
leerlijn “Metropole op School” (ultimo 2016: 100.000 leerlingen op 1.200 scholen in
groep 5/6 en 7/8 PO, de leerlijnen voor groep 1 t/m 4 worden in 2017 verder uitgerold)
en de Metropole Academy (samenwerking met alle Nederlandse conservatoria, ruim
400 studenten als actieve deelnemers);
- kwantitatieve lijst van concerten, activiteiten en publieksbereik: zie jaarverslag.

Personele zaken

Gelieerde entiteiten

De organisatie bestond ultimo 2016 uit 59 medewerkers, waarvan 40 mannen en
19 vrouwen.
Het verzuimpercentage over 2016 was 3,8% met een meldingsfrequentie van 0,6.

Stichting Suppletiefonds Metropole Orkest
De stichting Suppletiefonds Metropole Orkest heeft ten doel in het kader van
de uitvoering van het Principe Akkoord Sociaal Plan MCO 2013 (hierna verder te
noemen: Sociaal Plan) ten behoeve van de medewerkers van Stichting Metropole
Orkest, waarvan, ten gevolge van een door de overheid opgelegde bezuiniging, de
arbeidsovereenkomst (deels) beëindigd of gewijzigd is, uitkeringen te doen die gericht zijn
op inkomensaanvulling voor werknemers die een Werkloosheidswet of Ziektewet uitkering
genieten, gebaseerd op het individuele recht op suppletie dat is ontstaan op grond
van de berekening van hun schadeloosstelling conform het Sociaal plan. De Stichting
Suppletiefonds beoogde om eind 2016 aan haar verplichtingen te hebben voldaan, maar
vanwege het meerwerk bij het Metropole Orkest in 2013 en 2014 was er in die jaren minder
suppletie benodigd dan voorzien. Aangezien de suppletie individuele rechten betreft zal
derhalve ook in 2017 en 2018 suppletie worden uitgekeerd.

Ondernemingsraad en Artistieke Commissie
De ondernemingsraad van de Stichting Metropole Orkest was in 2016 als volgt
samengesteld:
Max Boeree
Iris Schut
Hans Vroomans
Eddy Koopman
Dirk Overeem

Voorzitter
Secretaris
OR-lid , tevens Voorzitter van de Artistieke commissie
OR-lid
OR-lid, namens kantoorpersoneel

De onderwerpen die in 2016 onder andere aan de orde zijn geweest:
- personele zaken (o.a. procesgang jaargesprekken, lange speeldagen);
- lobby Den Haag;
- uitzoeken mogelijkheden oprichten BV, om te komen tot oplossingen inzake meerwerk;
- nieuwe cao-onderhandelingen ingezet met Vakbonden;
- dossier gehoorbescherming;
- verlenging huurcontract MCO;
- verlenging contract Jules Buckley.
De artistieke commissie (AC) bestond in 2016 uit:
Hans Vroomans – voorzitter (heeft tevens zitting in de OR)
Marc Scholten
Arlia de Ruiter
Bart van Lier
Paul van der Feen
Alle AC leden zijn orkestleden en zijn lid op basis van vrijwilligheid, ze zijn niet verkozen.
De AC vergadert gemiddeld één keer per maand, soms meer, hetzij in AC verband of in
overleg met planning-staf, chef-dirigent en/of artistieke producers.

De Stichting Suppletiefonds heeft ook een bijdrage geleverd aan een aantal educatieve
projecten. Het fonds financierde de eerste twee delen van de succesvolle leerlijn
Metropole op School, waarvoor inmiddels vanuit de inkomsten van verkoop van de leerlijn
nog twee delen zijn uitgebracht. De leerlijn bedient nu de groepen 1 tot en met 8 van het
basisonderwijs en kent sinds eind 2016 meer dan 100.000 deelnemers, verspreid over het
hele land.
Ook aan de Metropole Academy werd een bijdrage geleverd. De Metropole Academy,
het talentontwikkelingsprogramma van het Metropole Orkest, begon met een pilot in
2014. De activiteiten van de Academy richten zich op muziekstudenten in Nederland
en worden door de studenten met grote animo begroet: ieder project is binnen korte
tijd overtekend. Inmiddels zijn er ruim 400 muziekstudenten ingeschreven, van alle
conservatoria en binnen alle disciplines. De projecten die vormgegeven worden zijn heel
duidelijk een aanvulling op bestaande curricula van de conservatoria, zijn op excelleren en
verdieping gericht, geven inzicht in het werkveld en wijzen de studenten de weg naar de
beroepspraktijk.
Raad van Toezicht Stichting Suppletiefonds Metropole Orkest
Mevrouw drs. J.A. van Kranendonk, voorzitter, per 1 januari 2014
De heer F.I.M. Houterman, per 1 januari 2014
Mevrouw C.J. Schulte Nordholt, per 20 mei 2014
De heer H.A. Baard, per 20 mei 2014.
De Raad is in 2016 drie keer in vergadering bijeen geweest met de directie van het
Metropole Orkest.

Stichting Fonds Metropole Orkest en Stichting Support Metropole Orkest
Vanaf 1 januari 2015 waren de Stichting Fonds Metropole Orkest (voorheen: Stichting
Vrienden Metropole Orkest) alsmede de Stichting Support Metropole Orkest onderdeel
van de governancestructuur van het Metropole Orkest. Bij besluit van de Raad van
Toezicht van het Metropole Orkest, vormde de directie van de Stichting Metropole Orkest
tevens de directie van de verbonden stichtingen. De stichtingen Fonds Metropole Orkest
en Support Metropole Orkest werden bestuurd conform het bestuur + directiemodel zoals
beschreven in de Governance Code Cultuur. Als gevolg van de verschillen in personele
bezetting en bestuursvorm, was er geen sprake van consolidatieplicht.
Op verzoek van het ministerie van OCW is de governancestructuur van de beide
stichtingen aangepast. Hiertoe is in december 2016 een statutenwijziging doorgevoerd.
Met ingang van januari 2017 kennen de beide support stichtingen geen directie meer. De
stichtingen kennen een onafhankelijk bestuur waarvan een lid wordt voorgedragen door
de Raad van Toezicht van het Metropole Orkest. De directie van het Metropole Orkest
staat het bestuur van de ondersteunende stichtingen desgewenst bij.
Bestuur Stichting Support Metropole Orkest
De heer drs. E.J. Gerritsen, voorzitter a.i., per 10-12-2014
De heer H.P.G. den Tex, per 10-12-2014
De heer G.E.A. Kienhuis, per 24-11-2011 – teruggetreden per 01-07-2016
De heer H. van Eldijk, per 01-07-2016
De heer G.M. Beauchez, per 15-12-2016
De heer H.P. Dijkstra, per 15-12-2016
Mevrouw F.E.M. de Kwant, per 15-12-2016
Mevrouw M. de Laat, per 15-12-2016
Bestuur Stichting Fonds Metropole Orkest
De heer G.M. Beauchez, voorzitter a.i., per 18-02-2015
De heer drs. E.J. Gerritsen, per 18-02-2015
De heer H.P. Dijkstra, penningmeester, per 17-06-2015
Mevrouw F.E.M. de Kwant, per 30-11-2016
Mevrouw M. de Laat, per 30-11-2016

Hilversum, 11 april 2017
Drs. J.G. Vierkant
Directeur

VERSLAG RAAD
VAN TOEZICHT
De Raad van Toezicht van de Stichting Metropole Orkest bestond in 2016
uit de volgende personen:
Mevrouw drs. J.A. van Kranendonk, voorzitter, per 18 juli 2013
De heer drs. E.J. Gerritsen, lid, per 18 juli 2013
De heer F.I.M. Houterman, lid, per 1 december 2013
De heer H. Brouwer, lid, per 1 januari 2014

De Raad is in 2016 vijf keer in vergadering bijeen geweest met de directie van het
Metropole Orkest en volgt de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur en het
relevante wettelijke kader, zoals de Wet Normering Topinkomens (WNT).

Conform de statuten artikel 10.7 worden leden van de Raad van Toezicht benoemd
voor een periode van vier jaar. Een aftredend lid van de Raad van Toezicht kan éénmaal
worden herbenoemd.

De directie en de Raad hadden gedurende 2016 regelmatig contact op bilateraal niveau.

De Raad van Toezicht ontvangt geen beloning. De gemaakte onkosten kunnen op
basis van werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. Hiervan is door de Raad in
2016 geen gebruik gemaakt.

De heer Gerritsen heeft namens de Raad van Toezicht zitting in de audit commissie. De
audit commissie spreekt voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad van Toezicht in
2016 met de financieel directeur over de financiële voortgang. De audit commissie heeft
indien nodig overleg met de accountant. De remuneratiecommissie bestaat uit mevrouw
Van Kranendonk en de heer Houterman.

De in de vergaderingen in 2016 behandelde onderwerpen waren onder meer:
-	jaarrekening, begroting, financiële resultaten en financiële strategieën
- aanvraag BIS 2017-2020
- beleidsplannen en strategie
- organisatieontwikkeling
- lobby
- werving nieuwe directeur
- personele zaken en cao.

De Raad van Toezicht voert functioneringsgesprekken met de directie. De Raad van
Toezicht spreekt minimaal twee keer per jaar met de OR en op verzoek vaker.
Hilversum, 11 april 2017
drs. J.A. van Kranendonk
Voorzitter Raad van Toezicht

WIE IS WIE

Chef-dirigent

Cello

Trombone

Jules Buckley

Jan Bastiani
Bart van Lier
Jan Oosting

Vince Mendoza

Jascha Albracht
Maarten Jansen
Annie Tångberg
Emile Visser

1e Viool

Contrabas

Sarah Koch
Denis Koenders
Erica Korthals Altes
Vera Laporeva
David Peijnenborgh
Arlia de Ruiter (concertmeester)
Alida Schat
Pauline Terlouw

Arend Liefkes
Erik Winkelmann

Percussie

Harp

Murk Jiskoot
Eddy Koopman

Honorair dirigent

2e Viool
Robert Baba (per januari 2017)
Herman van Haaren
Merel Jonker (per januari 2017)
Wim Kok
Ruben Margarita (per januari 2017)
Federico Nathan
Merijn Rombout (tot september 2016)
Jasper van Rosmalen (per januari 2017)
Seija Teeuwen (per januari 2017)
Ewa Zbyszynska (per januari 2017)

Altviool
Mieke Honingh
Norman Jansen
Julia Jowett
Isabella Petersen
Iris Schut

Bastrombone
Martin van den Berg

Joke Schonewille

Fluit

Drums
Martijn Vink

Janine Abbas
Mariël van den Bos

Basgitaar/Jazzbas

Hobo

Aram Kersbergen
Boudewijn Lucas (tot januari 2017)

Willem Luijt

Saxofoon
Max Boeree
Sjoerd Dijkhuizen
Paul van der Feen
Leo Janssen
Marc Scholten

Hoorn
Pieter Hunfeld

Trompet
Ray Bruinsma
Martijn de Laat
Rik Mol

Gitaar
Peter Tiehuis

Piano/synthesizer
Jasper Soffers
Hans Vroomans

Staf

(A-Z)

Alma Albronda medewerker marketing
Marc Altink algemeen directeur (tot februari 2017)
Jan Bastiani juridisch en beleidsadviseur
Gert-Jan Blom producer
Hein Bouwman floor manager
Floor Cloo productieassistent
Jaco Cornelissen financieel adviseur (tot februari 2017 financieel directeur)
Friederike Darius projectmanager en producer
Marjolein Fischer programmering
Henk Heijink producer (tot oktober 2016)
Pieter Hunfeld hoofd marketing en development
Sophie Koopmans hoofd personeel, planning & productie
Embert-Jan Messelink bibliothecaris
Bas van Otterloo programmering
Dirk Overeem geluidstechnicus
Jolien Plat medewerker marketing
Theus de Ruig bibliothecaris
Jan Geert Vierkant directeur (per februari 2017)
Jan Visser orkestassistent

Vrijwilligers (A-Z)
Mary Besem
Caryanne Booster
Mick Boskamp
Wil Bout
Hannie Busking
Fred Dekker
Stefan Gerts
Jos Gunneweg
John Oeben
Paul Schooneman
Richard Streng
Marianne van Vliet

Speciale dank aan Martin Pyper voor het design van onze
posters en de volgende fotografen:
Ejam Maail (p 2, 3, 7, 8, 28, 31)
Reinout Bos (p 6)
Joke Schot (p 9, 22)
BBC Mark Allan (p 10 - concertfoto)
Matt Hass (p 10, 29 - repetitiefoto’s)
Jan Visser (p 7, 12, 13)
Merlijn Doomernik (p 12 - publiciteitsfoto)
Friederike Darius (p 15)
Anton van Daal (p 16)
Bart van der Putten (p 18)

