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Inleiding

“Yet it was impossible not to smile at the thrilling musical variety act the 

Metropole put on, even when some of it went against the grain of Mingus’ 

originals. The original spirit of the Proms was about showmanship, and new 

audiences. There were surely many among the listeners giving the band a 

standing ovation who will now turn to original Mingus for the first time.”

(Recensie in theartsdesk.com van het concert ‘Mingus revisited’ op 24 augustus 2017, BBC Proms, Royal Albert Hall, Londen)

Bovenstaande recensie betreft een van de artistieke hoogtepunten van het jaar 2017.
Sinds 1 januari 2017 maakt het Metropole Orkest deel uit van de landelijke Basisinfrastructuur.  
Ondanks het feit dat de subsidie met ingang van 2017 in vergelijking met de voorgaande jaren  
is gedaald van 3,5 miljoen naar 3,0 miljoen per jaar, heeft het orkest met veel inzet geprobeerd de 
orkestrale pop, jazz en wereldmuziek op het allerhoogste niveau te presenteren, ook al heeft het  
daar nog maar 100 dagen per jaar voor ter beschikking. 

Een kleine greep uit onze wapenfeiten:
• het optreden met de jonge Nederlandse jazzhelden Reinier Baas en Ben van Gelder op het  

Transition Festival in Utrecht;
• het optreden tijdens de landelijke dodenherdenking op 4 mei en het bevrijdingsdagconcert  

op 5 mei op de Amstel in Amsterdam;
• het concert in Den Haag met diverse groten uit de wereldmuziek, ter gelegenheid van de  

opening van de sportcampus Zuiderpark;
• het optreden op North Sea Jazz met Jacob Collier en Cory Henry voor 8.000 toeschouwers;
• het concert in de Royal Albert Hall tijdens de BBC Proms, voor het vierde achtereenvolgende jaar;
• het openingsconcert van het Amsterdam Dance Event met Jameszoo;
• vijf uitverkochte concerten met Caro Emerald.

Bijzonder trots zijn we dat onze activiteiten op het gebied van educatie en talentontwikkeling met 
dezelfde intensiteit konden worden voortgezet, en zelfs werden uitgebreid met MO adventure voor de 
harmonie, fanfare en brassbands van Nederland.

De digitale leerlijn voor het basisonderwijs “Metropole op School” bereikte in 2017 de mijlpaal van 
100.000 leerlingen, en wordt gebruikt op 23% van alle basisscholen in Nederland. 

Jan Geert Vierkant
Directeur

Bart van Lier soleert tijdens de Mingus Prom, Royal Albert Hall Londen

Contractverlenging Jules Buckley
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Financiële positie

De financiële positie van het Metropole Orkest 
is in het verslagjaar verder verzwakt als gevolg 
van het exploitatietekort. Om het voortbestaan 
van het Metropole Orkest (MO) te waarborgen is 
het noodzakelijk om de financiële basis voor het 
orkest te versterken.

Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat over 2017 bedroeg  
€ 99.013 negatief, terwijl een resultaat van € 0 
begroot was. Ten opzichte van de begroting 2017 
valt op dat de publieksinkomsten met € 967.529 
lager waren dan begroot (€ 1.120.000). Hier staat 
tegenover dat de materiele activiteitenlasten met 
€ 972.762 eveneens lager waren dan begroot  
(€ 1.081.000).

Als gevolg van de subsidieverlaging per 1 januari 
2017 van 3,5 miljoen naar 3 miljoen per jaar is  
in 2016 een bezuiniging doorgevoerd op de  
staf van het MO. Zo is de omvang van de  
directie teruggebracht van 1,6 naar 1,0 fte en  
is ook de honorering van de directie gematigd 
ten opzichte van het verleden. Ook is de 
artistieke staf ingekrompen van 3,1 naar 1,8 fte. 
Op basis daarvan zijn de beheerkosten  
personeel voor 2017 op € 884.000 begroot. 
Vanwege overdracht door de vorige directie en 
de inhuur van een medewerker ter vervanging 
van zwangerschap zijn de kosten van inhuur  
€ 141.653 in plaats van de begrote € 30.000. 
Door de overige personeelskosten van de staf 
goed in de grip te houden kon de overschrijding 
op de totale beheerlasten personeel enigszins 
beperkt worden tot € 76.538.

De bijdrage van het Ministerie van OCW is  
tijdens het boekjaar geïndexeerd, waardoor  
de bijdrage € 57.268 hoger uitkwam.  
Het loongevoelige deel van deze indexatie  
is middels een loonsverhoging van 1,42%  
aan de medewerkers ten goede gekomen.

De Stichting Metropole Orkest voert een 
conservatief beleid als het gaat om het  
beheer van de financiële middelen.  
Er wordt niet belegd in aandelen of derivaten, 
er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van 
betaalrekeningen, spaarrekeningen en eventueel 
depositorekeningen met een korte looptijd. 
Hetzelfde geldt voor de gelieerde organisaties  
te weten stichting Support MO, stichting Fonds 
MO en stichting Suppletiefonds MO.

Het negatieve resultaat zal ten laste worden 
gebracht van het eigen vermogen dat ultimo 
2017 € 235.103 bedraagt. 

De financiële positie van het Metropole Orkest 
is zorgelijk. De zorgen hebben met name 
betrekking op drie onderwerpen:
 
1. De te smalle financiële basis.
2.   Het dreigende wegvallen van de 

omroepbijdrage door de NPO
3. De hoogte van het eigen vermogen

Zorg 1. Te smalle financiële basis 

In de aanloop naar de toetreding van het 
Metropole Orkest tot de BIS is vaak gesproken 
met de Raad voor Cultuur en het Ministerie over 
de behoefte aan overheidssubsidie van het MO, 
in samenhang met de mogelijkheden van het 
orkest om zelf structureel bij te dragen aan zijn 
exploitatielasten. Vanuit de met de Raad voor 
Cultuur gedeelde visie dat een activiteitenniveau 
dat gebaseerd is op drie miljoen structurele 
subsidie onwenselijk is, zowel voor de artistieke 
kwaliteit van het orkest als voor de (gehalveerde) 
inkomenspositie van de musici in het orkest, 
was er de afgelopen jaren hoop dat uit andere 
bronnen dan Rijkssubsidie geput zou kunnen 
worden. 

De toetreding van het MO tot de BIS ging niet 
gepaard met extra budget zodat bij een bedrag 
van 3 miljoen de conclusie werd getrokken dat 
er niet meer middelen voor het MO beschikbaar 
waren. De aanloop naar 2017 kende een aantal 
belangrijke ijkpunten.

2010 Toen het Metropole Orkest nog op volle 
sterkte kon opereren binnen het Muziekcentrum 
van de Omroep (MCO) werkte het orkest met een 
jaarlijkse subsidie van € 7 miljoen. In oktober 2010 
werd door het kabinet besloten om het MCO op 
te heffen. Na een lobby door het MCO konden het 
Radio Filharmonisch Orkest en het Groot Omroep 
Koor blijven bestaan, werd de Radio Kamer 
Filharmonie opgeheven en moest het Metropole 
Orkest op zelfstandige basis verder. 

2012 Op 20 december 2012 nam de Tweede 
Kamer de Motie Van Dam/Huizing van Dam 
aan, waarin besloten werd dat het Metropole 
Orkest 16 miljoen budget ter beschikking kreeg 
om de periode te overbruggen tot 1 januari 2017, 
zijnde de eerst mogelijke overgang naar de 
basisinfrastructuur (BIS). 

2013 De Stichting Metropole Orkest werd op 18 
juli 2013 opgericht en vanaf 1 september 2013  
werd het orkest weer operationeel. Er was  
€ 12 miljoen subsidie beschikbaar voor drie jaar  
en vier maanden, hetgeen inhield dat het orkest  
€ 300.000 per maand en € 3,6 miljoen per 
jaar tot zijn beschikking kreeg. Voor het 
Suppletiefonds was € 4 miljoen beschikbaar. 
De banen van de musici werden teruggebracht 
tot maximaal 50% waardoor het MO zijn musici 
maximaal 100 dagen per jaar kan inzetten voor 
collectieve activiteiten zoals repetities, opnames 
en concerten. 

2015 Minister Bussemaker van OCW vraagt 
vervolgens op 27 januari 2015 aan de Raad 
voor Cultuur naar een oordeel inzake de 
positie van een orkest voor lichte muziek in de 
Basisinfrastructuur. 

De Raad voor Cultuur (“Agenda Cultuur”, 8 april 
2015) pleit voor extra BIS-budget vanuit de vrees 
dat de inhoudelijk gerechtvaardigde toetreding 
tot de BIS van een orkest voor pop en jazz ten 
koste zou kunnen gaan van de budgetten van 
andere orkesten: “De raad vindt opname van 
dit orkest in de BIS zonder financiële dekking 
niet opportuun, omdat het zal leiden tot nog 
meer bezuinigingen op de bestaande orkesten. 
Wanneer deze dekking wel gevonden wordt, kan 
opname van een orkest voor lichte muziek gezien 
worden als een eerste stap om in de BIS tot een 
evenwichtiger muziekaanbod te komen. De Raad 
noemt daarbij ook bedragen, want hij bepleit: 
“Voeg de tijdelijke middelen voor het voormalige 
Tropenmuseum en het orkest voor lichte muziek 
structureel toe aan het BIS budget van de 
betreffende sectoren: tesamen € 9 miljoen.” 

In de uitgangspuntennotitie van minister 
Bussemaker “Ruimte voor Cultuur; 
Uitgangspunten cultuurbeleid 2017-2020”  
(8 juni 2015) blijkt dat minister Bussemaker  
€ 18,6 miljoen heeft kunnen vrijspelen binnen 
de cultuurbegroting door “herprioritering en 
kasschuiven in vorige jaren”. 
Vanuit dit budget werd ook ruimte gecreëerd 
voor een symfonieorkest voor lichte muziek, 
namelijk € 3 miljoen per jaar; voor het 
Tropenmuseum wordt € 5,5 miljoen subsidie 
uitgetrokken. Tezamen is dit € 8,5 miljoen,  
€ 0,5 miljoen minder dan de Raad voor Cultuur 
had bepleit. 

2016 De Raad voor Cultuur ventileert op 19 
mei 2016 in het “Advies Basisinfrastructuur 
2017-2020” zijn zorgen over de gevolgen 

van de bezuinigingen op de orkesten: “Het 
Orkest van het Oosten, Het Gelders Orkest, 
het Residentie Orkest en Het Balletorkest 
moesten noodgedwongen de contracten van 
hun musici reduceren; tegelijkertijd moesten 
zij een symfonisch aanbod op niveau blijven 
bieden. Ook het Metropole Orkest kreeg met 
deze problematiek te maken. De raad vindt 
het niet wenselijk verder te bezuinigen op de 
formaties, omdat het dan niet meer mogelijk 
is om het kernrepertoire verantwoord uit te 
voeren. Reductie van de contracten van musici 
gaat weliswaar gepaard met een evenredige 
reductie van de productie van het betreffende 
orkest, maar betekent voor musici een forse 
inkomstenverlaging van soms 40 procent; dit is 
een trend die de raad zorgen baart.”
Er zij op gewezen dat de situatie bij het 
Metropole Orkest nog een gradatie erger is:  
onze musici hebben een inkomstenverlaging  
van 50% moeten accepteren.

In hetzelfde advies van 19 mei 2016 is de Raad 
voor Cultuur van mening “dat het (Metropole) 
orkest de voorgestelde activiteiten wel degelijk 
kan realiseren met een subsidiebedrag van  
3 miljoen euro.” Specifiek met betrekking tot  
het Metropole Orkest preciseert de Raad zijn 
zorgen op de bedrijfsvoering, de benodigde 
subsidie en het aantal te ondernemen 
activiteiten: “De zorgen van de Raad betreffen 
echter niet het programma, maar het aantal 
voorgenomen concerten en daarmee 
samenhangend de kwaliteit van het spel. Hij 
vraagt zich af of het orkest met een groep musici 
die slechts in deeltijd in dienst is deze positie wel 
kan behouden, omdat minder frequent samen 
spelen kan leiden tot kwaliteitsverlies”.

Met de observaties aangaande het mogelijke 
kwaliteitsverlies als gevolg van de krappe 
orkestformatie is het Metropole het van harte 
eens; vandaar het pleidooi om de te smalle 
financiële basis van het MO te vergroten en in lijn 
te brengen met die van de andere BIS-orkesten.

De Raad voor Cultuur geeft voorts in het 
aanvullende advies van 14 juli 2016 aan niet in te 
zien waarom het MO niet net als in 2014 zelf tot 
voldoende activiteiten zou kunnen komen:

“Ook onderstreept het Metropole orkest naar 
aanleiding van de kritiek van de raad over de 
teruggang in het aantal concerten en producties 
in 2017 ten opzichte van 2014 dat 2014 een 
atypisch jaar was, waarin het eenmalig ruim een 
miljoen euro extra kon investeren in het orkest. 
Uit de aanvraag werd de raad echter niet duidelijk 
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de SER om als maatschappij goed voor onze 
kunstenaars te zorgen. Een halve baan is echt 
te weinig om een redelijke basis van bestaan 
te zijn en past niet bij de intentie van goed 
werkgeverschap. 

Positief effect van een bredere basis

Als het Metropole Orkest meer speeldagen 
tot zijn beschikking zou hebben, kan het op 
de diverse fronten waarin het een sterke 
aanvullende rol speelt in de BIS aan kracht  
en bereik winnen. Zo kan ook invulling  
gegeven worden aan de door de Raad voor 
Cultuur zo gewenste pluriformiteit van het veld.  
Het Metropole kan middels zijn programmering 
(pop, jazz, dance, Nederlandstalige- en 
wereldmuziek), een divers publiek bereiken,  
dat in vele gevallen niet of in veel mindere 
mate door de andere symfonieorkesten 
bereikt kan worden. Het feit dat binnen de 
unieke MO-formatie ook de elektrische gitaar, 
basgitaar, drums, toetsen en saxofoons tot 
de vaste kern behoren zorgt ervoor dat onze 
educatieve activiteiten ook kinderen aanspreekt 
die zich minder aangetrokken voelen tot de 
muziekinstrumenten uit de klassieke sector.  
Onze lesmethode Metropole op School heeft 
in het verslagjaar zijn 100.000e leerling in het 
Basisonderwijs bereikt en daar zijn we heel  
trots op.

Alternatieve bronnen

De noodzaak om andere inkomstenbronnen  
aan te boren om meerwerk te kunnen bieden 
richt zich naast overheidssteun met name op 
de markt, op structurele bijdragen van andere 
overheden en op private middelen (sponsoring, 
donaties etc).

De markt
De Overheid vraagt terecht al vele jaren aandacht 
van (BIS-) instellingen om zich in te spannen 
om eigen inkomsten te verwerven. Inmiddels 
is het een vereiste om minimaal 23,5% van de 
structurele overheidssubsidie aan eigen inkomsten 
te verwerven. Het MO voldoet ruimschoots 
aan die norm met 39% in 2017. Men moet zich 
goed realiseren dat de publieksinkomsten vaak 
ternauwernood de out-of-pocketkosten dekken 
van de publieke activiteiten zoals concerten. 
Eigen inkomsten kunnen dus niet beschouwd 
worden als netto-inkomsten die (bijvoorbeeld) 
aan de orkestformatie besteed kunnen worden. 
Gedurende het boekjaar zijn er projecten 
waarvan de variabele lasten hoger zijn dan 
de opbrengsten (dit zijn vaak de innovatieve, 
artistiek uitdagende projecten), maar er zijn ook 

projecten die wel een meeropbrengst hebben. 
Het streven van het Metropole Orkest is om 
de variabele activiteiten lasten in evenwicht 
te laten zijn met de eigen inkomsten. In het 
boekjaar 2017 is dat redelijk gelukt: de materiële 
activiteitenlasten (de grootste posten zijn: 
dirigenten/solisten, remplaçanten, arrangementen, 
techniekkosten en transportkosten) bedroegen 
€ 972.882 terwijl de eigen inkomsten € 967.529 
bedroegen. Het Metropole heeft in vergelijking 
met andere orkesten overigens al te maken 
met hogere variabele kosten omdat het altijd 
arrangementen moet laten maken, omdat het 
hogere lasten heeft voor auteursrechten en omdat 
het altijd extra kosten maakt in verband met de 
geluidsversterking.

Optreden met populaire solisten
Regelmatig wordt verondersteld dat het 
Metropole Orkest veel geld zou kunnen 
verdienen door op te treden met populaire 
artiesten. Dergelijke artiesten kennen echter 
heel goed hun marktwaarde en vragen zeer 
forse bedragen als gage. Zo leverden de vijf 
uitverkochte concerten met Caro Emerald in 
grote zalen het orkest netto slechts € 5.000  
op in totaal; de variabele kosten bedroegen  
€ 110.000 en de inkomsten uit recette/partage  
€ 115.000. Hierbij zij aangetekend dat de  
salarissen van de musici niet op de project-
begroting staan, aangezien die betaald worden 
uit de 100 dagen die het orkest middels de 
Rijkssubsidie kan spelen. Voor een artiest is  
het altijd goedkoper om met een eigen band  
te spelen dan met het Metropole Orkest 
(overigens geldt dat ook voor andere orkesten). 

Private inkomstenbronnen
De sponsormarkt kan voor culturele instellingen 
een extra bijdrage betekenen, maar er moet 
gewaakt worden voor al te hoge verwachtingen. 
Er is veel concurrentie - niet alleen vanuit 
cultureel opzicht - en de budgetten zijn 
beperkt en bovendien niet van structurele 
aard. Sponsoring is bovendien een zakelijke 
overeenkomst en bedrijven vragen (terecht) 
tegenprestaties die in balans moeten zijn met  
het budget dat zij zouden willen investeren. 
Ondanks de vele inspanningen die we ons 
getroosten blijkt dat het realiseren van  
€ 100.000 aan sponsorinkomsten al ambitieus is.

Om het Metropole middels een verhoging van 
het budget met € 1,5 miljoen in staat te stellen 
om de contracten van de musici naar 75% te 
brengen en zodoende de kwaliteit en continuïteit 
van het orkest te waarborgen, is een structurele 
bron nodig. Private inkomstenbronnen, onderne-
merschap en bijdragen van een stad kunnen voor 
aanvulling zorgen op projectmatige basis. 

dat het om een atypisch jaar ging; het is hem 
evenmin duidelijk waarom de extra middelen in 
de komende periode niet eveneens geworven 
kunnen worden”. 

Uit gesprekken met diverse betrokkenen 
is gebleken dat het zicht op de exploitatie-
mogelijkheden van het Metropole Orkest bij velen 
niet helder is. Daarbij speelt het activiteitenniveau 
in 2014 (en 2015) een vertroebelende rol. Daarom 
volgt in dit verband een nadere explicatie, 
omdat de zorgen die er zijn over de toekomst 
van dit unieke orkest niet goed beoordeeld 
kunnen worden zonder heldere en transparante 
informatie. 

Bij de subsidieaanvraag voor de BIS-periode 
2017-2020 wordt aan alle aanvragers gevraagd 
de begroting voor 2017-2020 te vergelijken met 
die van 2014. Bij de besteding van het budget 
dat het MO ter beschikking was gesteld voor 
de jaren 2013 tot en met 2016 (€ 12 miljoen 
voor de exploitatie en € 4 miljoen voor het 
suppletiefonds) is de keus gemaakt om te ‘pieken’ 
in de jaren 2013, 2014 en 2015. De € 12 miljoen 
subsidie is wat naar voren gehaald waardoor het 
Metropole de subsidie als volgt heeft verdeeld 
(zie de respectievelijke jaarverslagen):

2013 (4 maanden)  € 1,50 miljoen
2014 (12 maanden) € 3,81 miljoen
2015 (12 maanden)  € 3,50 miljoen
2016 (12 maanden)  € 3,19 miljoen.

Daarnaast is er in 2014 en 2015 gezamenlijk 
een exploitatieverlies van meer dan € 400.000 
geweest, mogelijk gemaakt door in te teren 
op het eigen vermogen. Tenslotte heeft het 
Suppletiefonds in 2014 en 2015 ongeveer  
€ 500.000 bijgedragen aan onze projecten op 
het gebied van educatie en talentontwikkeling. 

De mogelijkheid om in 2014 (en ook in 2015) 
meer activiteiten te ontplooien is dus geheel 
en al uit publieke middelen betaald en niet 
uit bronnen zoals sponsoring, fondsen en 
ondernemerschap. Dit is een eenmalige exercitie 
geweest die het Metropole Orkest zich niet nog 
eens kan veroorloven.

Negatief effect van een te smalle basis op de 
kwaliteit van het orkest.

Voor geen enkel orkest is het wenselijk om 
slechts op halve kracht te kunnen opereren, 
sterker nog: het is schadelijk voor de continuïteit. 
Waarom? De kwaliteit van een orkest is in hoge 
mate gebaseerd op het samenspel van een vaste 
kern van musici, geïnspireerd door dirigenten, 

solisten en uitdagende programmering. Ook een 
professioneel voetbalteam merkt het heel snel 
als het slecht om de week samen zou trainen. 
Om goed te worden en te blijven moet elk team 
regelmatig kunnen spelen. 

Ook is het zo dat door het beperkte aantal 
speeldagen van het orkest vaak concessies 
worden gedaan aan de voorbereidingstijd: 
het aantal repetitiedagen is bijna altijd te krap. 
Hierdoor loopt de spanning in de aanloop naar 
een concert erg hoog op, hetgeen ten koste 
kan gaan van de uiteindelijke kwaliteit van het 
concert. Het beperkte aantal speeldagen werkt 
ook belemmerend op het aangaan van artistiek 
innovatieve- en uitdagende projekten. 

Negatief effect van een te smalle basis op de 
inkomens van musici

Als gevolg van het sociaal plan werden de 
salarissen van de musici vanuit het Suppletie 
Fonds uiterlijk tot 31 december 2017 aangevuld 
tot 91%, indien de optelsom van vast salaris, 
ww-uitkering, meerwerk vanuit MO en overige 
inkomsten lager was. Nu het onrealistisch blijkt 
om uit overige inkomstenbronnen structureel 
meerwerk te bieden en de aanvulling vanuit het 
Suppletiefonds niet meer mogelijk is, verdwijnt 
het perspectief van onze musici om voldoende 
inkomen te verwerven om van te kunnen leven. 
Bij een 50% baan bedraagt het brutosalaris 
van een Metropole-musicus ca. €2.000 bruto 
per maand. Praktisch houdt dit echter in dat 
men 100% beschikbaar moet zijn voor de door 
het MO ingeplande werkzaamheden, die een 
sterk onregelmatig karakter hebben en kort 
vantevoren gepland worden. Andere banen 
zoals een docentschap vragen vaak een vast 
werkmoment. Remplaceren bij andere orkesten 
is slechts voor enkelen weggelegd: er is veel 
concurrentie en onze musici zijn gespecialiseerd 
in pop/jazz/dance en niet in klassieke muziek. 
Onze unieke positie in de wereld als orkest voor 
symfonische pop en jazz is in die zin voor onze 
musici ook een belemmerende factor nu we niet 
in staat worden gesteld om ze een dienstverband 
van minstens 75% aan te bieden (zoals dat wel 
geldt voor de andere BIS-instellingen). En als er 
zich wel een mogelijkheid aandient op een andere 
inkomstenbron overlapt de planning vaak met die 
van het Metropole. Enkele van onze beste musici 
hebben inmiddels het orkest verruild voor een 
grotere en beter betaalde baan in Duitsland. Dit 
is een serieuze bedreiging op de langere termijn 
voor de kwaliteit en het voortbestaan van het MO. 

Wij voelen ons gesteund door de herhaaldelijke 
pleidooien van de Raad voor de Cultuur en ook 
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Zorg 2. Het wegvallen van de 
omroepgelden.

In de jaarlijkse budgetcyclus bij het Ministerie van 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt 
door de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) 
een budget voor vergoedingen van naburige 
rechten aangevraagd voor de uitzendingen op 
radio en tv, internet en via de themakanalen van 
de NPO van concerten en opnames door het 
Metropole Orkest (MO), het Radio Filharmonisch 
Orkest (RFO) en het Groot Omroepkoor 
(GOK). Deze drie ensembles vormden tot 2013 
gezamenlijk het Muziekcentrum van de Omroep 
(MCO). In juli 2013 is het Metropole Orkest als 
zelfstandige Stichting gaan opereren en maken 
het RFO en het GOK deel uit van de Stichting 
Omroep Muziek (SOM).
 
Op 5 februari 2014 is door de NPO besloten 
dat jaarlijks een bedrag van € 500.000 wordt 
overgemaakt aan de SOM ten behoeve van 
de naburige rechten van MO en SOM. Deze 
vergoeding wordt jaarlijks door de NPO 
aangevraagd via de Meerjarenbegroting en 
vastgesteld door het Ministerie van OCW. Uit 
deze vergoeding worden de naburige rechten 
van de musici van de orkesten en het koor 
vergoed. 
 
Tussen OCW, NPO, SOM en MO zijn in september 
2014 afspraken gemaakt in verband met het 
bedrag van € 500.000. Gedurende de jaren 2014 
tot en met 2016 is € 175.000 per jaar door de 
SOM aan het MO overgemaakt.

In het voorjaar van 2017 is door SOM aan MO 
kenbaar gemaakt dat SOM van mening is dat  
het MO geen recht meer zou hebben op zijn deel 
van het budget van € 500.000, omdat het MO 
per 1 januari 2017 is toegelaten tot de BIS en niet 
meer exclusief voor de NPO werkt. 
 
Dit is echter al het geval sinds de verzelf-
standiging van het MO in juli 2013. Het MO 
verleent overigens nog steeds medewerking 
aan tal van producties van de publieke omroep, 
zoals in 2017 de televisieregistraties van de 
Dodenherdenking, het Bevrijdingsdagconcert 
op de Amstel, de Avond van de Filmmuziek, het 
Knoop in je zakdoek Gala, het North Sea Jazz 
Festival en de MAX Proms. Daarnaast worden 
talloze opnames van het MO door de NPO via 
radio en internet uitgezonden.
 
In het verslagjaar werd bij wijze van 
overgangsregeling op aanwijzing van het 
Ministerie van OCW nog € 150.000 overgemaakt 
door de SOM aan het MO. Deze bijdrage maakt 
een wezenlijk onderdeel uit van de eigen 

inkomsten van het orkest en vormt tevens de 
bron waaruit de in de cao overeengekomen 
vaste vergoeding aan de musici voor naburige 
rechten wordt betaald. 

Het Ministerie heeft aangegeven dat met ingang 
van 2018 geen recht meer zou bestaan op deze 
bijdrage. Dit zou wederom een ernstige aanslag 
op de financiële basis van het orkest betekenen. 
Op grond van het feit dat het Metropole Orkest 
sinds de verzelfstandiging in 2013 reeds geen 
verplichting richting de publieke omroep op 
grond van de Mediawet 2008 meer had en 
desondanks tot en met 2017 wel een vergoeding 
heeft ontvangen, wil het MO graag in overleg 
treden met de NPO over het continueren van 
deze vergoeding.

 
Zorg 3. De hoogte van het Eigen 
Vermogen

Het Eigen Vermogen van het MO heeft een 
kritische grens overschreden en bedraagt 
ultimo 2017 nog € 235.103. Om schommelingen 
in de liquiditeit op te kunnen vangen is een 
weerstandsvermogen van tenminste € 500.000 
zeer gewenst. De personeelslasten bedroegen in 
2017 € 2.865.000; dat is € 238.750 per maand. 
Het Eigen Vermogen is nu dus lager dan de 
personeelskosten van een maand. 

Een Eigen Vermogen van € 500.000 zou 
inhouden dat het salaris van de vaste 
medewerkers twee maanden betaald zou  
kunnen worden. De enige manier om het  
Eigen Vermogen te verhogen tot het gewenste 
niveau is het vergroten van de financiële basis 
van het MO.

Meerwerk-regeling
Uitgaande van het reguliere salaris van de musici 
kost een werkdag inclusief werkgeverslasten ca. 
€ 22.000. Om de kansen op meerwerk boven 
de 50% baan van de musici te vergroten is in het 
voorjaar van 2017 een tijdelijke regeling getroffen 
met de vakbonden FNV KIEM en Nederlandse 
Toonkunstenaarsbond, die inhoudt dat onze 
musici in eerste instantie tot en met 31 juli 2018 
ingeval van meerwerk genoegen nemen met een 
lager salaris; daardoor komen de dagkosten uit 
op ca. € 14.000. Waar het binnen de reguliere 
exploitatie al een uitdaging is om de variabele 
lasten te dekken uit variabele inkomsten, blijkt 
in de praktijk dat het vrijwel uitgesloten is dat er 
partijen en projecten te vinden zijn die ook nog 
het meerwerktarief kunnen opbrengen, bovenop 
de variabele kosten. Voor een willekeurig concert 
zijn minimaal twee repetitiedagen nodig, zodat 
de meerwerk kosten voor inzet de musici tegen 
het verlaagde tarief nog steeds € 42.000 (drie 
dagen) bedragen. Ter vergelijk: een opbrengst 
uit recette/partage van € 20.000 is al aan de 
hoge kant. De mogelijkheid om uit de markt 
zoveel geld te verdienen zodat ook nog eens 
de salariskosten van de musici betaald kunnen 
worden is derhalve (helaas) onhaalbaar. 

Level playing field
Het Metropole Orkest heeft bij het verwerven 
van meerwerk ten opzichte van andere orkesten 
een concurrentienadeel. Omdat andere orkesten 
als gevolg van hun substantieel hogere subsidie 
veel meer speeldagen kunnen invullen zonder 
dat aan de musici extra salaris betaald hoeft te 
worden, verkeert het MO in een kansloze positie 
als het we meerwerk in rekening moet brengen. 

Andere overheden
Enkele orkesten in Nederland zijn vanuit de 
historie door hun standplaats gefinancierd bij de 
oprichting, soms al in de 19e eeuw. Als gevolg van 
herschikkingen en afspraken tussen overheden 
is geleidelijk de situatie ontstaan dat drie 
orkesten in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag 
voor iets meer dan 50% door hun standplaats 
worden gefinancierd en overigens door het rijk. 
De andere orkesten ontvangen voornamelijk 
subsidie van het rijk.

Het Metropole Orkest is gevestigd in Hilversum 
en heeft waardering voor de mogelijkheden die 
deze gemeente heeft om het orkest bij te staan. 
De mogelijke bijdrage aan het orkest beperkt 
zich echter tot op heden tot het bekostigen van 
een openluchtconcert, hetgeen effect heeft op 
de eigen inkomsten van het MO, maar slechts in 
geringe mate bij kan dragen aan de exploitatie. 
Het Metropole heeft nog steeds de ambitie 
om met name in Utrecht als centrale locatie 
in Nederland veel concerten te geven, om 
zodoende een eigen publiek op te bouwen en de 
aantrekkingskracht voor sponsors te vergroten. 
Als nieuwe speler in het orkestenbestel ontbreekt 
het aan het Metropole aan historische banden 
die een wezenlijke structurele bijdrage van een 
stad mogelijk zouden maken.

 Totaal Rijk Stad Prov. Overig Rijk
 2016 2016 2016 2016 2016 '17-'20

Noord-Nederlands Orkest 6,377 6,201 - - 0,176 6,196
Residentie Orkest 6,660 2,790 3,869 - - 3,255
Koninklijk Concertgebouworkest 12,879 6,822 6,057 - - 7,073
Rotterdams Philharmonisch Orkest 11,178 4,444 6,733 - - 3,978
Nederlands Philharmonisch Orkest 10,416 10,336 0,080 - - 10,337
Orkest van het Oosten 4,219 3,617 0,073 - - 3,612
Gelders Orkest 4,916 3,618 0,082 - - 3,622
Philharmonie Zuid-Nederland 11,047 7,235 0,299 3,512 - 7,234
Ballet Orkest 3,617 3,617 3,612 - - -
Metropole Orkest 3,189 3,189 - - - 3,044

Informatie afkomstig uit de jaarverslagen over 2016 van de genoemde orkesten. Bedragen zijn x € 1.000.000.
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Beschrijving van activiteiten
 
De planning van de orkestwerkzaamheden  
werd gekenschetst door slechts 12 dagen in  
de eerste vier maanden van 2017. Waar het 
orkest uit moet gaan van 100 werkdagen per 
jaar zou een evenredige verdeling betekend 
hebben dat het orkest 33 dagen in de eerste 
vier maanden had moeten werken. De agenda 
van een orkest als het Metropole laat zich niet 
zo regelmatig plannen, maar het negatieve 
effect van zo weinig collectieve werkzaamheden 
manifesteerde zich in de eerste vier maanden 
van het jaar duidelijk. Deze situatie zal in de 
toekomst vermeden worden.

Het Metropole Orkest kent vier pijlers voor de 
programmering: leading, global, welcome en 
heritage. Verderop in het jaarverslag worden  
per pijler de hoogtepunten nader uitgelicht.

Het orkest is verheugd dat het op 8 april voor 
een volle grote zaal in TivoliVredenburg een 
experimenteel programma met de opkomende 
jonge Nederlandse jazzsterren Ben van 
Gelder en Reinier Baas kon presenteren op het 
Transition Festival.

In mei leverde het Metropole Orkest een zeer 
gewaardeerde bijdrage aan de herdenking van 
4 en 5 mei. Een strijk-ensemble van het orkest 
leverde samen met onze saxofonist Paul van der 
Feen een zeer indrukwekkende bijdrage aan de 
herdenking op 4 mei in de Nieuwe Kerk, terwijl 
het orkest op 5 mei in het bijzijn van onze Koning 
en Koningin op de Amstel zijn kracht toonde 
om als geen ander in een dergelijk uitdagende 
setting een spetterend concert te geven.

In onze eigen studio in Hilversum werd met de 
opkomende Amerikaanse zangeres Kandace 
Springs een zeer geslaagde MO Session 
georganiseerd op 9 mei. Het publiek zit tussen 
en rondom onze musici en beleeft zodanig het 
concert op een unieke wijze.

Op 1 juli verzorgde het Metropole Orkest de 
culturele opening van het Sportcomplex 
Zuiderpark in Den Haag met een zeer divers 
programma bestaande uit muziek uit diverse 
windstreken. Solistische medewerking werd 
verleend door Izaline Calister (Antillen), Karsu 
Dönmez (Turkije), Edgar Burgos (Suriname), 
Madhu Lalbahadoersing (India), Jose Rivero 
(Argentinie) en Rachid Kasmi (Marokko).

Op het North Sea Jazz Festival smaakten we 
het genoegen om met Jacob Collier en Cory 
Henry als solisten een gevarieerd programma te 
brengen met ondermeer een indrukwekkende 
hommage aan Prince met zijn song Purple Rain.

Thelonious Monk is een van de allergrootste 
namen uit de jazzgeschiedenis. Onze bigband 
gaf onder leiding van de Japanse dirigente Miho 
Hazama, een van de talenten die we ontdekten 
via de Arrangers Workshop van het Metropole 
Orkest, vier succesvolle concerten.

Het openingsconcert van Amsterdam Dance 
Event 2016 werd er, dankzij het Metropole Orkest 
en Henrik Schwarz met Scripted Orkestra, eentje 
voor in de geschiedenisboeken. Ook in 2017 
was het Metropole Orkest weer van de partij 
tijdens het openingsconcert, deze keer met 
Jameszoo. Jameszoo’s debuutalbum ‘Fool’, in 
2016 uitgebracht op FlyLo’s label Brainfeeder, 
verzekerde hem met een zelfverzekerde blend 
van jazz en overstuurde beats van een plek 
tussen de groten der aarde. De muziek van dit 
album werd speciaal door onze chef-dirigent 
Jules Buckley bewerkt.

Met Caro Emerald werd in december een 
succesvolle tournee verzorgd voor vijf 
uitverkochte en enthousiaste zalen. De muziek 
van Caro spreekt een breed publiek aan en 
de samenwerking met het Metropole Orkest 
was een mooie gelegenheid om met diverse 
solistische bijdragen vanuit het orkest duidelijk 
te maken wat de meerwaarde van een dergelijke 
samenwerking met een solist kan betekenen.

Het Metropole Orkest heeft een nationale  
functie als enige professionele orkest voor  
pop en jazz. Het biedt zijn concerten aan  
een aantal vaste partners in het land aan,  
in de steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam, 
Groningen, Tilburg, Nijmegen, Heerlen, Zwolle, 
Arnhem en Eindhoven.

Het MO heeft een stevige internationale reputatie 
en heeft met vele grote artiesten op pop-jazz  
en dance gebied het mogen samenwerken. 
Het is in de loop der jaren 17 keer genomineerd 
voor een Grammy Award en heeft de Grammy 
drie keer gewonnen, meest recent in 2016.

Een andere bevestiging van de reputatie van 
het orkest is het feit dat het Metropole Orkest 
in 2018 voor de vijfde achtereenvolgende keer 
zal optreden tijdens de BBC Proms in de Royal 
Albert Hall.

In het verslagjaar bereikte het Metropole Orkest 
een eervolle 28e plaats in de DutchCulture  
NRC Cultuur Top 100, hetgeen werd bekend 
gemaakt op 7 juni 2017. Dit is een lijst van 
de meest prominente, vooruitstrevende, 
verfrissende en invloedrijke Nederlandse 
cultuurmakers. Een internationale jury van tien 
deskundigen heeft bepaald welke kunstenaar  
het afgelopen jaar het meest heeft bijgedragen 
aan het internationale culturele imago van 
Nederland. In de lijst komen slechts drie orkesten 
voor, het Koninklijk Concertgebouworkest (nr. 7),  
het Metropole Orkest (nr. 28) en het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest (nr. 93).

De jury schrijft (over 2016): 
“Een jaar van allure voor het symfonische pop- en 
jazzorkest Metropole Orkest. Een Grammy award 
(Best contemporary instrumental) voor het met 
de Amerikaanse populaire jazzfunkband Snarky 
Puppy opgenomen album Sylva werd gevolgd 
door de Edison Jazz/World Oeuvreprijs. Voor het 
derde achtereenvolgende jaar was het Metropole 
het huisorkest van de BBC Late Night Proms in 
de Royal Albert Hall. In een kleinere bezetting 
werd geëxperimenteerd in Londen met ‘Poetry 
versus Orchestra’. Ook in het oog sprong de 
opening van het Amsterdam Dance Event met 
de Duitse danceproducer Henrik Schwarz, waar 
binnenkort opnames van uitkomen.

Bij de publieks-verkiezing bereikte het Metropole 
Orkest zelfs de tweede plaats.

MO Session met Kandace Springs, MCO Studio 5 Hilversum



1514

Specifieke aandachtspunten

De Tweede Kamer heeft middels het aannemen 
van de motie Van Veen/Monasch aan instellingen 
in de BIS gevraagd om verantwoording af te 
leggen inzake de volgende onderwerpen: 

- nieuw en divers samengesteld publiek
-  nieuwe makers en talentontwikkeling en 

ondernemerschap
- regionale spreiding
-  goed werkgeverschap voor artiesten en 

kunstenaars

Verspreid in het jaarverslag wordt op enkele  
van de bovenstaande punten reeds ingegaan.  
Op deze plek staan we daarom wat beknopter 
stil bij de genoemde onderwerpen.

Nieuw en divers samengesteld publiek

Het MO bereikt door de niet-klassieke 
muziek (pop, jazz, Nederlandstalig, dance- 
en wereldmuziek) die het speelt een breed 
publiek. Het orkest is door zijn programmering 
laagdrempelig en biedt een welkome aanvulling 
op het bereik van de andere orkesten in de BIS. 
Specifieke gegevens over de samenstelling zijn 
niet beschikbaar, aangezien de publieksgegevens 
in het bezit zijn van de zalen waar het orkest 
speelt. Het is overigens interessant om de termen 
‘nieuw’ en ‘divers samengesteld’ wat meer te 
duiden omdat aan deze begrippen meerdere 
interpretaties gegeven kunnen worden.

Nieuwe makers en talentontwikkeling

Het Metropole biedt aandacht aan nieuwe 
makers. Bijna elk programma dat het orkest 
speelt is fonkelnieuw, dit is een groot verschil 
met de klassieke orkesten. Bij het Metropole 
Orkest moeten voor elk programma nieuwe 
arrangementen en composities gemaakt worden. 
Daarnaast probeert het orkest samen te werken 
met opkomend talent, zoals in het verslagjaar de 
reeds eerder genoemde Nederlanders Reinier 
Baas, Ben van Gelder en Jameszoo. Maar ook 
Joy Wielkens, Noa Wildschut, laureaten van het 
Prinses Christina Concours en Amira Willighagen 
kregen de kans om met het orkest op te treden.

In het jaarverslag gaan we dieper in op de 
vijf verschillende projecten die het Metropole 
onderneemt op het gebied van educatie 
en talentontwikkeling: de MO Academy, de 
Arrangers Workshop, Jong Metropole, MO 
Adventure en Metropole op School 

Ondernemerschap

Op het gebied van ondernemerschap heeft het 
orkest in het jaarverslag 2016 enkele ambities 
geformuleerd. 

A. Proactief programmeren en verhoging van 
het aantal concerten per productie
Hier wordt vooruitgang geboekt, waarbij 
projecten vaak maanden later hernomen kunnen 
worden omdat zalen dan bereid zijn garant te 
staan (Henrik Schwarz, Jameszoo, bigband).

B. Meerwerkregeling tegen aangepast tarief 
voor inzet musici
Deze regeling is in het voorjaar 2017 tot stand 
gekomen, maar heeft slechts tot een enkel 
klein project geleid, aangezien de markt het 
meerwerktarief niet kan opbrengen.

C. Verhoging opbrengst per concert 
door publieksopbouw in een aantal vaste 
speelplaatsen
Hier wordt langzaam progressie geboekt.

D. Minimaal een productie per jaar in een 
locatie met een grote bezoekerscapaciteit
Op Ahoy (North Sea Jazz) na, is dit in het 2017 
nog niet gerealiseerd. In 2019 zal het Metropole 
orkest de Avond van de Filmmuziek in de 
Ziggo-Dome gaan spelen, in opdracht van een 
producent. Het ontbreekt het Metropole aan 
middelen en Eigen Vermogen om zelf het risico 
te nemen om in eigen beheer een productie op 
een dergelijke locatie te organiseren.

E. Verhoging van het aantal opnamen in  
eigen studio
Hier is progressie geboekt in 2017, ondermeer 
door een samenwerkingsverband af te sluiten 
met 30ips.

F. Sponsoring
Hierop is eerder al ingegaan. Er zijn vele 
inspanningen geleverd die tot een mooi 
resultaat met Nationale-Nederlanden heeft 
geleid (onlinecampagne). Ook hebben de 
marketingdirecteuren van 40 grote bedrijven  
een speciaal voor hen georganiseerd concert 
met Tin Men and the Telephone en het Metropole 
Orkest bijgewoond. De daar gelegd contacten 
worden verder bewerkt. 

G. Content leveren aan bedrijven
Hier is met Nationale-Nederlanden een 
aansprekend resultaat geboekt. Met andere 
partijen is het orkest in gesprek.

H. Private funding
Het aantal begunstigers is gestegen in het 
verslagjaar van 800 naar 1.100. Ook is het 
orkest als erfgenaam aangewezen van twee 
particulieren.

I. Stichting Support
Met de stichting support zijn plannen in 
ontwikkeling voor een fundraise-gala ten 
behoeve van het Metropole Orkest.

Regionale spreiding

Zie Ondernemerschap punt C.

Goed werkgeverschap

Over goed werkgeverschap is al het nodige 
opgemerkt in de voorgaande passages.  
Het belangrijkste aspect is de constatering 
dat het orkest een te smalle basis heeft om 
zijn musici voldoende inkomen te garanderen. 
Overigens besteedt het orkest veel aandacht 
aan de medezeggenschap middels veelvuldig 
overleg met de ondernemingsraad en de 
artistieke commissie.

De Ondernemingsraad in het verslagjaar:
Max Boeree voorzitter
Iris Schut secretaris
Hans Vroomans lid
Eddy Koopman  lid
Dirk Overeem  lid (vanuit de staf)

De Artistieke Commissie bestond uit:
Hans Vroomans voorzitter
Arlia de Ruiter  lid
Marc Scholten lid
Paul van der Feen lid
Bart van Lier lid tot 14 juni 2017
Martijn de Laat lid vanaf 1 augustus 2017

Met de vakbonden FNV KIEM en Nederlandse 
Toonkunstenaarsbond is in het verslagjaar 
overeenstemming bereikt over verlenging van 
de cao tot 31 december 2017. Het MO heeft 
in het verslagjaar de Stichting Remplaçanten 
Metropole Orkest opgericht, die zich heeft 
aangesloten bij de Vereniging van Stichtingen 
van Remplaçanten Nederlandse Orkesten.  
Met ingang van 1 januari 2018 zal het Metropole 
Orkest remplaçanten inhuren op basis van de 
CAO Remplaçanten.
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Bestuur en Raad van Toezicht

Samenstelling Raad van Toezicht Stichting Metropole Orkest

Mevrouw J.A. van Kranendonk, voorzitter sinds 1 augustus 2013
De heer E.J. Gerritsen, lid sinds 1 augustus 2013
De heer F.I.M. Houterman, lid sinds 1 januari 2014
De heer H. Brouwer, lid sinds 1 januari 2014 (afgetreden per 15 juni 2017)
De heer C. Boef, vice-voorzitter sinds 8 februari 2017
De heer W.W.J.L. Mutsaers, lid sinds 15 juni 2017

De nevenfuncties van de leden van de Raad  
van Toezicht in het boekjaar 2017 waren:

Mevrouw J.A. van Kranendonk
 voorzitter Raad van Toezicht Philharmonie Zuid-Nederland

 voorzitter Rad van Toezicht Rietveld Academie Amsterdam

 voorzitter Raad van Toezicht Het Nieuwe Instituut Rotterdam

 voorzitter Raad van Toezicht Opera Nijetrijne 

 voorzitter Bestuur Codart Den Haag

 lid van het bestuur van de Stichting Perron 0 7 Den Haag

 lid van het Bestuur Cobra Museum Amstelveen

 lid van de Commissie Joodse Erfpachttegoeden van de 

Gemeente Amsterdam

 lid van het Bestuur Cepig Amsterdam/Ouderkerk ad Amstel

 lid van de Adviesraad Herinneringscentrum Westerbork

De heer E.J. Gerritsen
 bestuurslid Stichting Genootschap Amsterdams Historisch 

Museum

 vice-voorzitter Stichting Grachtenfestival

 bestuurslid Stichting Steun Programmering Grachtenfestival

 bestuurslid Stichting Support Metropole Orkest 

 bestuurslid Stichting Beheer Vastgoed Kon. 

Concertgebouworkest

 president L’Association JAZZCLUB LORMES

 voorzitter Stichting String Quartet Biënnale Foundation

De heer F.I.M. Houterman
 lid Raad van Commissarissen Rabobank Amsterdam

 lid Raad van Commissarissen Hampshire Hospitality

 lid Raad van Commissarissen Tahal (kardan Groep)

 lid Raad van Toezicht Jongeren Cultuurfonds Amsterdam

 lid Bestuur PC Uitvaart

 lid Bestuur Vrienden Stadsarchief Amsterdam

De heer H. Brouwer
 algemeen directeur Massive Music

 bestuurslid A’dam A’DAM&Co 

 bestuurslid A’DAM Music School

 ambassadeur Rode Kruis Amsterdam

De heer C. Boef
 groepsdirecteur Communicatie Achmea Nederland

De heer W.W.J.L. Mutsaers
 head of Benelux bij Spotify

 lid Raad van Advies Forteiland Pampus

 lid Dutch Creative Council

De Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar 
vier keer vergaderd en daarbij aandacht besteed 
aan de jaarrekening 2016 en de begroting 2018; 
vanuit de Raad van toezicht vormde de heer  
E.J. Gerritsen de audit-commissie. 

Tijdens het verslagjaar is tevens gezocht 
naar nieuwe leden van de Raad van Toezicht, 
aangezien mevrouw Van Kranendonk en de heer 
Houterman per 1 januari 2018 zullen aftreden en 
de heer E.J. Gerritsen per 1 april 2018. 

Als nieuwe leden zullen toetreden mevrouw  
A.L. Bredenoord als voorzitter per 1 januari 2018 
en Mevrouw L. Bijvoet als lid per 1 januari 2018.

Mevrouw Bijvoet zal de plaats van de heer 
Gerritsen in de audit-commissie overnemen.

Samenstelling directie

De directie van de Stichting Metropole Orkest 
bestond in januari 2017 uit:

De heer M.J.A. Altink,  
algemeen directeur/bestuurder

De heer J.J. Cornelissen,  
financieel directeur

Met ingang van 1 februari 2017 kent het 
Metropole Orkest een één-hoofdige directie:

De heer J.G. Vierkant,  
algemeen directeur/bestuurder

De nevenfuncties van de directie  
in het boekjaar 2017 waren:

De heer J.G. Vierkant
voorzitter afdeling Cultuur NTR Adviesraad, 

lid Raad van Advies Prins Claus Conservatorium 

voorzitter Bestuur Stichting Overmorgenland

De heer M.J.A. Altink
partner bij Knyfe Ealdormann BV

lid Raad van Toezicht Kaliber Kunstenschool Enschede

lid Raad van Toezicht Rijksmuseum Twente

lid Raad van Toezicht Museum TwentseWelle

lid bestuur Consensus Vocali

voorzitter bestuur Academia Musica

De heer J.J. Cornelissen
partner bij Knyfe Ealdormann BV

partner bij Veiligheidspiramide BV

financieel adviseur bij Orkest van het Oosten, 

financieel adviseur Zwolse Theaters

financieel adviseur Onderwijsgroep Noord

             

Code Culturele Diversiteit

Het Metropole Orkest respecteert de code 
culturele diversiteit en de daarin verwoorde 
principes en bepalingen. Het orkest is echter 
nog niet toegekomen aan het vaststellen van 
een beleid op dit terrein en zal dit in 2018 gaan 
oppakken. Hierbij zal het stappenplan gevolgd 
worden: “stel doelen, formuleer acties en 
draag zorg voor financiering van het beleid”. 
Gezien de aard van het Metropole Orkest als 
orkest voor symfonische pop, jazz, dance en 
wereldmuziek is culturele diversiteit echter altijd 
een vanzelfsprekend gegeven geweest voor het 
orkest. Zo ervaren wij zeer regelmatig bij onze 
wereldmuziek-concerten hoe veelkleurig de 
Nederlandse maatschappij is en wat de artistieke 
waarde van culturele uitwisseling kan zijn. 

Code Cultural Governance

Het Metropole Orkest past de principes van de 
code cultural governance in zijn geheel toe.
Het MO kent een op de instelling toegesneden 
systeem voor risicobeheersing en controle 
en zal in 2018 beoordelen of dat nog verder 
geperfectioneerd kan worden. 
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Verslag van de Raad van Toezicht  
van het Metropole Orkest

De Raad van Toezicht heeft in december een zelfevaluatie uitgevoerd; een delegatie van de  
Raad heeft twee maal overleg gevoerd met de Ondernemingsraad van het orkest en tussen 
de voorzitter van de Raad en de directeur van het orkest hebben meerdere overleggen 
plaatsgevonden.

De Raad van Toezicht heeft twee functioneringsgesprekken met de directeur gevoerd en het 
contract van de directeur in november 2017 omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.

De leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Metropole Orkest ontvangen geen 
bezoldiging; wel is het mogelijk om de ten behoeve van het Metropole Orkest gemaakte 
onkosten te laten vergoeden. Van deze mogelijkheid is in het verslagjaar geen gebruik gemaakt.
 
De raad is vijf keer bijeengekomen en heeft daarnaast individueel contact gehad met de directie 
en verscheidene functionarissen. De vergaderingen van de Raad van Toezicht vinden steeds 
plaats in aanwezigheid van de directeur. Soms waren andere functionarissen voor specifieke 
onderwerpen bij de vergaderingen aanwezig. 

Tijdens de vergaderingen heeft de Raad zich laten informeren en heeft de Raad tezamen met de 
directie gesproken over verscheidene onderwerpen, waaronder:

• de financiering van het MO
• de selectie van een accountant
• de samenstelling van de Raad van Toezicht
• de realisatie van doelstellingen
• het artistieke beleid
• de verhouding tot de stakeholders
• de inrichting van de staforganisatie
• het contract met de chef-dirigent
• de Code Cultural Governance.

De Raad heeft getracht de directie met raad en daad bij te staan. De Raad wil zijn grote 
waardering uitspreken voor de motivatie en inspanning van alle medewerkers van het MO. 
Dankzij hun inzet heeft het orkest op hoog niveau kunnen blijven spelen.

J.A. van Kranendonk
Voorzitter Raad van Toezicht

Verkorte jaarrekening

Balans per 31 december 2017
(na bestemming van het resultaat)

ACTIVA

(in euro’s) 2017 2016

Vaste activa

Immateriële vaste activa 1 11.114

Financiële vaste activa 13.006 0

Materiële vaste activa 154.663 180.033

167.670 191.147

Vlottende activa

Vorderingen 484.056 463.565

Liquide middelen  264.689   241.583

748.745 705.148

TOTAAL ACTIVA 916.415 896.295

PASSIVA

(in euro’s) 2017 2016

Eigen vermogen

Stichtingskapitaal 0 514.000

Muziekinstrumentenfonds 0 93.200

Overige reserves 235.103 -273.085

235.103 334.115

Voorzieningen 32.724 29.868

Kortlopende schulden 648.588 532.312

TOTAAL PASSIVA 916.415 896.295
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Staat van baten en lasten

(in euro’s) 2017 BEGROTING 2017 2016

Publieksinkomsten binnenland 871.186 1.120.000 1.404.636

Publieksinkomsten buitenland 96.343

Sponsor inkomsten 48.759 95.000 85.279

Overige directe inkomsten 75.192 30.000 111.081

Totaal directe opbrengsten 123.951 125.000 196.360

Bijdrage private middelen 112.303 65.000 387.395

Totaal eigen inkomsten 1.203.784 1.310.000 1.988.390

Structurele subsidie OCW 3.101.268 3.044.000 3.189.909

SOM DER BATEN 4.305.051 4.354.000 5.178.299

Beheerslasten personeel 960.491 884.000 1.156.665

Beheerslasten materieel 567.754 510.000 602.788

Totaal beheerslasten 1.528.245 1.394.000 1.759.453

Activiteitenlasten personeel 1.906.693 1.879.000 1.759.414

Activiteitenlasten materieel 972.762 1.081.000 1.587.922

Totaal activiteitenlasten 2.879.455 2.960.000 3.347.336

SOM DER LASTEN 4.407.700 4.354.000 5.106.789

SALDO UIT GEWONE 
BEDRIJFSVOERING -102.649 0 71.510

Financiële baten en lasten 3.636 0 -10.127

EXPLOTATIERESULTAAT -99.013 0 61.383

Resultaatbestemming:

Stichtingskapitaal -514.000 0

Bestemingsfonds -93.200 0

Overige reserves 508.187 61.383

-99.013 61.383

% eigen inkomsten-norm 39% 62%

inzet musici (max 100%) 50% 50%

Kasstroomoverzicht

(in euro’s) 2017 2016

Exploitatieresultaat exclusief rente -102.649 71.510

Aanpassingen voor:

> Afschrijvingen en waardeverminderingen 48.944 74.658

> Mutaties voorzieningen 2.856 -4.770

51.800 69.888

Veranderingen in werkkapitaal:

> Vorderingen -20.941 297.543

> Kortlopende schulden 116.276 -204.238

95.785 93.305

Ontvangen interest 3.636 -10.127

Kasstroom uit operationele activiteiten 48.572 224.576

Investeringen in materiële vaste activa -12.459 -3.998

Ontvangsten financiële vaste activa -13.006 300

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -25.465 -3.698

Ontvangsten uit kapitaalstorting 0 0

Ontvangsten uit langlopende schulden 
en bankkrediet 0 0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 0

NETTO-KASSTROOM 23.106 220.877

Mutatie geldmiddelen

Stand per begin boekjaar 242.583 20.706

Stand per eind boekjaar 264.689 241.583

23.106 220.877

De volledige en gewaarmerkte Jaarrekening 2017 is te vinden op de website.
Of klik hier om de pdf direct te bekijken.

https://www.mo.nl/downloads/jaarrkening2017.pdf
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Steden en spreiding 

Er vonden 53 activiteiten plaats in Nederland, in 14 steden en op 31 locaties.  
Het orkest was 2 keer in het buitenland te zien. In Londen bij de BBC Proms en  
in Bremerhaven bij Musikfest Bremen.

Programma’s

Metropole Orkest speelde 31 programma’s, waarvan 23 in volle bezetting  
(50 musici), 2 met de Metropole Orkest Strings (26 musici), 3 met de Metropole  
Orkest Big Band (17 musici) en 3 in een flexibele bezetting. 

Activiteiten

Binnen de programma’s vonden 53 activiteiten plaats. Onderverdeeld in  
38 concerten waarvan 6 in het geheel op televisie, radio of via internet zijn  
uitgezonden en 14 opnamedagen voor albums, commercials, soundtracks of 
multimedia-projecten. Daarnaast was er 1 optreden in een televisie- of radioshow.

Programmering en bereik

Het Metropole Orkest onderscheidt zich op 
meerdere vlakken van traditionele orkesten. De 
diversiteit in de programmering van het Metropole 
Orkest heeft als resultaat dat de programma’s 
specifieke publieksgroepen aanspreken. Zo wordt 
doorgaans een publiek bereikt dat niet zo zeer 
bestaat uit abonnementhouders of gangbare 
bezoekers van klassieke concerten, maar uit een 
divers publiek passend bij de veelzijdigheid van 
de gespeelde muziek.

Het Metropole Orkest bereikt zijn publiek niet 
alleen bij concerten. Veel producties blijven 
lange tijd zichtbaar op YouTube, zijn te horen 
en te zien op sociale media en via digitale 
muziekdiensten. Ook blijft het Metropole Orkest 
zijn geschiedenis trouw door medewerking aan 
films en series. Het orkest was afgelopen jaar 
ook te horen in theaters tijdens de reizende 
productie ‘My Fair Lady’ en werkte mee aan een 
commercial van Nationale Nederlanden. 

Gemiddelde zaalbezetting: 81%
Mediabereik: 10.837.948 kijkers en luisteraars

Bijzondere acties in 2017

Centercom Subsidiefonds
Eind 2016 nam het Metropole Orkest deel 
aan een prijsvraag van Centercom waarbij 
een buitenreclamecampagne ter waarde van 
€50.000,- werd gewonnen. Het idee van 
het Metropole Orkest was even simpel als 
doeltreffend: Metropole met… Met welke artiest 
of band vind jij dat het Metropole Orkest een 
opname moet maken? De actie was online 
een groot succes en werd versterkt door de 
gewonnen postercampagne. In korte tijd droeg 
het publiek meer dan 600 artiesten aan en werd 
er meer dan 57.000 keer gestemd. 

Metropole Session met Kandace Springs
Het Metropole Orkest is altijd op zoek naar 
nieuwe projecten om het publiek te raken en 
verbazen. Een van de initiatieven die in 2017 
verder is uitgewerkt is de Metropole Sessions. 
Rijzende ster Kandace Springs speelde met het 
Metropole Orkest een live concert, omringd 
door 230 gasten. Zo’n bijzondere beleving, op 
de huid van het orkest, maakt het mogelijk om 
hogere toegangsprijzen te vragen, maar ook om 
een sfeervolle videoregistratie daarvan te maken. 
Deze werd via Facebook live uitgezonden op 
de pagina’s van Kandace Springs, MOJO en het 
Metropole Orkest. Naar de uitzending keken live 
meer dan 39.000 mensen. 

Programmeringslijnen en publiek

Om de programmering van het Metropole Orkest 
zo artistiek hoogwaardig mogelijk te houden, 
maar ook met het oog op het bereiken van een 
groot, breed en inclusief publiek, hanteert het 
Metropole Orkest vier artistieke lijnen: Leading, 
Global, Welcome en Heritage. Deze lijnen worden 
gerelateerd aan specifieke doelgroepen en 
sluiten aan bij de maatschappelijke rol die het 
Metropole Orkest voor zichzelf ziet op grond van 
zijn artistiek-inhoudelijk beleid. 

Het Metropole Orkest maakt gebruik van het 
Mentality Model van Motivaction. Dit model 
onderscheidt op basis van leefstijl en waarden/
voorkeuren acht sociale milieus welke de gehele 
Nederlandse bevolking omvatten. Motivaction 
onderscheidt aanvullend vier vrijetijdsmarkten 
op basis van keuzemotieven: leren, inspiratie, 
herkenning, gezelligheid. 

Op de volgende pagina vindt u een overzicht van 
de gespeelde producties per programmeringslijn, 
gecombineerd met de beoogde vrijetijdsmarkt. 

Uit dit schema wordt duidelijk dat het Metropole 
Orkest in 2017 zowel in de artistieke breedte 
als in de diepte heeft geprogrammeerd. Het 
voornemen is vanaf 2018 extra te programmeren 
in de lijn Global, waardoor niet-westerse muziek 
en het bereik van en de samenwerking met 
nieuwe bevolkingsgroepen meer aandacht zullen 
krijgen. Juist het Metropole Orkest kan, zoals 
ook al bleek uit eerdere programma’s, gezien 
zijn muzikale flexibiliteit en vakmanschap in 
avontuurlijke muziekgenres excelleren op dit vlak. 
Wij zien ruimte en verantwoordelijkheid voor het 
Metropole Orkest om dit betekenisvol in te vullen.

Social media (peildatum 31 dec 2017)

  34.492 likes    

  6.943 volgers     

  7.344 volgers

   10.057 abonnees, 2.990.579 views
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A� rap
IKTOON

Doden-
herdenking 

4 mei
Transition - 

Reinier Baas & 
Ben van Gelder

NSJ - 
Jacob Collier & 

Cory Henry

Musikfest 
Bremen

Jubileum 
Beeld & 
Geluid

Opening 
Sportcampus 
Zuiderpark

Henrik 
Schwarz

Dudok 
Concert

Kiwanis 
concert

5-mei Concert 
op de Amstel

MOBB 
Monk

BBC Proms 
Charles Mingus

Jameszoo 
(ADE + 
Reprise)

MO Session 
Kandace 
Springs

November 
Music

MAX Proms

Lingehaven 
concert

Caro Emerald
Arrangers 
Workshop

De Avond van 
de Filmmuziek

Robeco - 
Sven Ratzke & 

Tania Kross

Tabu
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Project 1: Reinier Baas en Ben van Gelder 
Voor dit project zijn jonge jazzhelden Reinier 
Baas (gitaar) en Ben van Gelder (saxofoon) 
uitgenodigd om met het Academy orkest samen 
te werken. Het project werd geleid door de jonge 
Duitse dirigent Christian Elsasser. De verdiepende 
workshops waren van de Nederlandse regisseur 
Jos Thie (Mini en Maxi, Brigitte Kaandorp,  
Armin van Buuren) over stage performance,  
van Jeroen Jansen van ID&T over hoe je een 
droom werkelijkheid kunt maken en van MO’s 
oud-directeur Marc Altink over cultuurbeleid. 

Project 2: International Arrangers Workshop 
Het Metropole Orkest is uniek in de wereld op 
het gebied van compositie- en arrangeerwerk, 
omdat al het materiaal nieuw geschreven 
wordt. Dit zorgt ervoor dat de Metropole Orkest 
Academy ook veelvuldig benaderd wordt door 
internationale studenten wereldwijd. Voor de 
Arrangers Workshop kunnen studenten van over 
de hele wereld audiomateriaal en een voorbeeld-
arrangement inleveren. Er ligt een focus op het 
vinden van jong Nederlands talent, maar ook 
internationale studenten krijgen hier een kans. 
Uiteindelijk worden acht studenten geselecteerd 
waarvan minimaal twee op Nederlandse 
conservatoria studeren. Deze acht studenten 
mogen een week lang bij het Metropole Orkest 
meedraaien om te leren over arrangeren, 
componeren en orkestreren, waarbij het orkest 
de arrangementen live speelt onder leiding van 
honorair dirigent Vince Mendoza.  
De solist in 2017 was Kandace Springs.

Project 3: Jameszoo: FOOL 
Het Metropole Orkest speelde met electronics-
pionier Jameszoo het openingsconcert van het 
Amsterdam Dance Event. Dit vooruitstrevende 
project is later door de Metropole Academy nog 
een keer gespeeld. Veel muziekstudenten van 
nu zijn niet alleen bezig met het verfijnen van 
hun instrumentale vaardigheden, maar ook met 
verbreding en ontdekkingstochten naar andere 
muziekgenres, zoals bijvoorbeeld dance en 
elektronische muziek. Dit project werd geleid 
door de Duitse dirigent Christian Elsässer.  
Er waren workshops van Mike Bindraban  
(Good Music Company), Robert Soomer  
(artistiek manager MO), Mitchel van Dinther  
(ofwel Jameszoo) en een speciale yogales voor 
musici door yogadocent Jasper van der Heijden. 

Naast deze drie projecten werden de studenten 
van de Metropole Academy in 2017 ook ingezet 
op Sensation White: The Final. Een orkest 
samengesteld uit Academy-studenten speelde 
tijdens de opening een twintig minuten durende 
compilatie van alle Sensation Anthems van de 
afgelopen vijftien jaar, samen met dj Mr. White. 

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 bijdrage van het 
Prins Bernhard Cultuurfonds en Keep an Eye 
Foundation. 

MO Adventure 

Nederland telt naar schatting 2 miljoen 
amateurmusici. 114.000 daarvan spelen bij  
een vereniging. Die verenigingen spelen 
gemiddeld voor 50% pop en jazz repertoire 
terwijl de opleiding van musici veelal klassiek is.  
Samen met de Koninklijke Nederlandse 
Muziekorganisatie (KNMO) en het Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA)  is het Metropole Orkest daarom 
gestart met MO Adventure, een project 
voor de harmonie, fanfare en brassbands in 
Nederland. De eerste fase van het project 
bestaat uit de lancering van een app, MO 
Adventure, voor iOS en Android. In de gratis 
app staan vier composities voor harmonie, 
fanfare en brassband in verschillende niveaus. 
Daarnaast staan er in de app workshops per 
instrumentgroep door leden van het Metropole 
Orkest die gaan over de vier composities. Via 
de app kan men ook informatie krijgen over live 
workshops, improviseren en samenspeeldagen. 
De app wordt intussen door meer dan 60 
verenigingen in heel Nederland gebruikt en dat 
aantal blijft groeien. Musici van het Metropole 
Orkest geven clinics in heel Nederland. De 
coaching wordt als inspirerend en motiverend 
ervaren en musici merken heel snel verbetering 
in hun eigen spel. 

Het project is een samenwerking tussen 
Metropole Orkest, Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie (KNMO), Landelijk 
Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst 
(LKCA) en wordt mogelijk gemaakt door Fonds 
voor Cultuurparticipatie.

De Metropole Academy 

Leren doe je een leven lang, en de Metropole 
Academy richt zich dan ook met verschillende 
programma’s op verschillende doelgroepen 
en leeftijden in de Nederlandse samenleving: 
de Metropole Op School lesmethode voor het 
basisonderwijs, de Academy orkestprojecten en 
Jong Metropole voor conservatoriumstudenten 
en MO Adventure voor de Nederlandse 
harmonie-fanfare-brassband sector. 

Basisschoolmethode  
Metropole op School

Het Metropole Orkest ontwikkelde een eigen 
educatieprogramma voor basisscholen, getiteld 
Metropole op School (MOS). Het programma 
bestaat uit een combinatie van digitale 
muzieklessen met praktische werkboekjes en 
uitgewerkte docentenhandleidingen. Inmiddels 
maken 100.000 leerlingen in de groepen  
1 t/m 8 van 1.354 basisscholen gebruik van het 
programma. Metropole op School is daarmee 
een van de meest succesvolle basisschool-
muziekmethodes van dit moment. 

In 2018 zal voor het eerst het Grote 
Metropole op School Concert plaatsvinden 
in Tivoli Vredenburg. Hierbij kunnen de 
basisschoolleerlingen die MOS gebruiken hun 
helden live zien en horen. De ontwikkeling van 
Metropole op School 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:  
De Academy orkestprojecten 

De Metropole Academy organiseert vier grote 
orkestprojecten per jaar voor studenten van alle 
Nederlandse conservatoria. Inmiddels zijn er  
470 muziekstudenten ingeschreven en lid van de 
Metropole Academy facebook-groep, afkomstig 
van alle conservatoria en vanuit alle disciplines, 
maar ook van gerelateerde opleidingen zoals 
de Rockacademie. 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 worden de orkestprojecten 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) en het Nationaal Jeugd Orkest (NJO). 
In het kalenderjaar 2017 zijn er vanuit het Prins 
Bernhard Cultuur Fonds en SENA Performers 
drie grote Metropole Academy projecten 
ondersteund. 

"It has always been a great 

pleasure to play with MA.  

Great chance to meet new people  

and friends and play good music  

that we would never play in any  

other place!!" - REACTIE STUDENT UIT 

PROJECTEVALUATIE

"I love this initiative, thank 

you so much for making this 

possible! You're doing something 

really nice for us students and 

therefore a bigger part of the 

society!" - REACTIE STUDENT UIT 

PROJECTEVALUATIE
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Uitgelichte productie Leading

Fool
Jameszoo en Metropole Orkest 
olv Jules Buckley

Datum: 18 oktober, 28 & 29 december
Locatie: Melkweg, Amsterdam (2x) en 
Theaters Tilburg
Aantal bezoekers: 1.218
Publieksgroep: Hedonisten en kosmopolieten*

De NPO volgde deze productie in de serie  
New Generation, Jules Buckley X Jameszoo 
Bekijk op YouTube

“Het Metropole Orkest onder leiding van 
Jules Buckley speelde de composities van 
het album ‘Fool’ van Jameszoo, die zelf aan 
de elektronicaknoppen zat en als gasten de 
uitstekende drummer Binkbeats, toetsenist Niels 
Broos en tenorsaxofoonbeul John Dikeman, de 
reïncarnatie van Albert Ayler op aarde, had 
meegebracht. …. Dat het Metropole Orkest 
erin is geslaagd die intuïtieve composities 
(‘onbevangen computer jazz’ zegt Jameszoo zelf) 
te arrangeren tot muziek die alle grenzen van jazz 
en gecomponeerde muziek overschrijdt, soms 
bijzonder heftig waarbij de meters code rood 
aangaven, en tot een complete vernieuwing van 
akoestische computermuziek leidt, was niet alleen 
verrassend maar ook een feest van genot.

- JAZZFLITS (pdf)

“ Er zijn meeslepende bombastische momenten 
waar het orkest alles uit de kast trekt, piepkleine 
intieme passages met trage en bedwelmende 
melancholische orgel-akkoorden en vioolsolo, 
en momenten waarop gewoonweg keihard 
wordt gefreaked. Op papier klonk het als een 
onmogelijke combinatie, maar Metropole en 
Jameszoo halen het beste (en soms ook raarste!) 
in elkaar naar boven”. 

- 3VOOR12  (weblink)

* naar Mentality Model Motivaction

Na de succesvolle opening van het Amsterdam 
Dance Event in 2016 met Henrik Schwarz werd 
het ADE in 2017 opnieuw geopend door het 
Metropole Orkest, dit keer samen met de  
Nederlandse producer Jameszoo. 

De Nederlandse dance scene is een kraamkamer 
voor de internationale muziekindustrie. Keer 
op keer bewijzen Nederlandse ontwikkelingen 
internationaal leidend te zijn. Dat het Amsterdam 
Dance Event het Metropole Orkest terugkerend 
uitnodigt bevestigt de positie van het Metropole 
Orkest, midden tussen het experiment in de 
hedendaagse muziekscene. 

De jonge producer Jameszoo behoort tot de 
artistiek gedreven dj-scene die vernieuwing, 
ontwikkeling en creativiteit nastreeft. In 
2016 bracht hij zijn debuutalbum ‘Fool’ uit. 
Met kinderlijke onschuld en wonderlijke 
spontaniteit heeft Jameszoo onaangepaste 
kunst geproduceerd. Met zijn intuïtieve talent 
om grenzen te overschrijden is Jameszoo een 
musicus van deze tijd, zonder in hokjes te denken.

Het Metropole Orkest is tijdens deze 
openingsavond de uitdaging aangegaan  
om de ‘onbevangen computer jazz’, zoals  
Jameszoo zijn werk zelf noemt, te vertalen  
naar een akoestische setting. Het publiek  
werd meegenomen in een wereld waar 
elektronische en akoestische instrumenten 
met elkaar verweven worden. Het geeft de 
onvoorspelbare muziek van Jameszoo een  
extra twist en dimensie waarbij het publiek 
verrast en geraakt werd.

Chef-dirigent Jules Buckley over de 
samenwerking: “This collaboration between 
Jameszoo and Metropole Orkest for ADE 
just feels right. Jameszoo is an incredible 
artist, making a fresh statement right now 
internationally and I feel the combination of his 
compositions from Fool, reworked and presented 
uniquely with Metropole Orkest, is sure to lay 
down a marker or two”.

Het concert op 18 oktober was zo goed 
ontvangen dat er onmiddellijk vraag was naar 
twee extra voorstellingen drie maanden later; 
tijdens het festival “Stranger than Paranoia”,  
op 28 december in Tilburg en tijdens het festival 
“Helemaal Melkweg” op 29 december 2017.  
Dit is een voorbeeld van de snelle en flexibele 
planning van het Metropole Orkest. 

Dit project is mede mogelijk gemaakt met 
financiële steun van Fonds 21.

https://www.youtube.com/watch?v=SMvPKlXv3TE
http://www.jazzflits.nl/jazzflits16.01.pdf
https://3voor12.vpro.nl/update~d3654581-3dec-41b2-868f-d59486f633e6~ade17-metropole-geeft-jameszoo-een-soms-adembenemend-mooi-maatpak~.html
http://www.fonds21.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=SMvPKlXv3TE
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Beneath the underdog: Charles Mingus 
Revisited (BBC Proms 2017)
Metropole Orkest olv Jules Buckley, 
Kandace Springs, Christian Scott, 
Shabaka Hutchings Leo Pellegrino,  
Bart van Lier

Datum: 24 augustus 2017
Locatie: Royal Albert Hall, Londen
Aantal bezoekers: 3.565 
Kijk en luistercijfers: 3.222.765
Publieksgroep: Moderne Burgerij en Nieuwe 
Conservatieven

Leo Pellegrino en Bart van Lier maken indruk  
als solisten tijdens het Mingus programma
Bekijk op YouTube, Video 1 - Video 2

“Charlie Mingus famously encouraged musicians 
to play without charts, creating big-band scores 
with rare spontaneity and energy, so what he 
would have made of the Metropole Orkest’s lush 
orchestrations in the rarefied atmosphere of the 
Royal Albert Hall is open to question. By the 
end though of this triumph, however, I suspect 
he’d have been out of his seat, charging towards 
the stage to congratulate all the players and 
Metropole conductor Jules Buckley. He would 
have undoubtedly appreciated the superb 
musicianship of the Dutch-oriented orchestra.”

- JAZZWISE MAGAZINE (weblink)
 Adam McCulloch

“At the Albert Hall, every member of the Metropole 
Orkest played, shouted and clapped their way 
through the likes of Moanin’ and Better Git It In 
Your Soul with characterful, Mingus-like verve.” 

- EVENING STANDARD (weblink)
Jane Cornwell

“The night featured a starry crop of international 
soloists and the Netherlands’ genre-bridging 
Metropole Orkest, under Jules Buckley’s direction.” 

- THE GUARDIAN (weblink)
John Fordham

Voor het vierde jaar op een rij werd het 
Metropole Orkest uitgenodigd voor een concert 
tijdens de wereldvermaarde BBC Proms in de 
Royal Albert Hall in Londen. In de afgelopen 
jaren speelde het Metropole Orkest genre 
overschrijdende programma’s rond Quincy 
Jones (2016), de Londense underground rap 
scene in de Grime Symphony (2015) en een 
avond met Laura Mvula (2014). Dit jaar werd het 
orkest gevraagd voor een programma rond een 
van de meest invloedrijke componisten uit de 
jazzhistorie, Charles Mingus. 

Charles Mingus scoort hoog als een van de 
meest invloedrijke personen in de geschiedenis 
van de jazzmuziek. Het concert tijdens de BBC 
Proms nam het publiek mee op reis naar de 
edgy, meedogenloze en ronduit gepassioneerde 
wereld van raadselachtige figuren – het verhaal 
van een groot zwart artiest en van een man 
die vanuit diepe betrokkenheid buitengewone 
muziek creëerde. Dit alles tegen de achtergrond 
van de snel bewegende sociale en politieke 
veranderingen in het naoorlogse Amerika.

Het programma werd opgezet met een aantal 
gastsolisten: Kandace Springs, Christian Scott, 
Shabaka Hutchings, Leo Pellegrino en Bart van 
Lier. De toevoeging van solist Bart van Lier gaf 
de avond extra glans. Na een indrukwekkende 
internationale carrière was het zijn laatste 
concert voor zijn pensionering als solotrombonist 
van het Metropole Orkest.

De lovende reacties in de (sociale) media op  
het concert en de televisie uitzending maakt  
dat de BBC Proms het Metropole Orkest  
in 2018 voor het vijfde jaar op een rij uitnodigt 
voor hun prestigieuze serie. Een in Nederland 
nog niet eerder vertoonde prestatie. Dat de  
BBC het Metropole Orkest inhuurt voor 
kwalitatief hoogwaardige grensoverschrijdende 
producties bevestigt de relevantie en kwaliteit 
van het orkest. 

https://www.youtube.com/watch?v=krLYZmPRtnc
https://www.youtube.com/watch?v=WwByr1nv0K8
http://www.jazzwisemagazine.com/breaking-news/14699-metropole-modernise-mingus-on-prom-night
https://www.standard.co.uk/goingout/arts/proms-2017-review-jules-buckley-metropole-orkest-a3620346.html
https://www.theguardian.com/music/2017/aug/25/prom-53-charles-mingus-revisited-review-starry-tribute-to-jazz-revolutionary
https://www.youtube.com/watch?v=WwByr1nv0K8
https://www.youtube.com/watch?v=krLYZmPRtnc
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5 mei-concert aan de Amstel 
Metropole Orkest olv Jules Buckley 
Remy van Kesteren, Roel van Velzen, 
Joy Wielkens, ZO! Gospel Choir, de cast 
van Soldaat van Oranje – De Musical en 
dansers van Het Nationale Ballet

Datum: 5 mei 2017
Locatie: Amstel, Amsterdam
Aantal bezoekers: 5.000
Kijk- en luistercijfers: 1.625.000
Publieksgroepen: Iedere Nederlander

Reportage van de NOS met een impressie van 
de viering van Bevrijdingsdag 2017 gevolgd door 
een registratie van het concert als afsluiting.
Bekijk op Uitzending Gemist

Voor de tweede maal in de geschiedenis 
van het 5 mei concert kreeg het Metropole 
Orkest de eer deze avond te vullen. In nauwe 
samenwerking met Nationaal Comité 4 en 5 mei 
en IDTV had het Metropole Orkest voor deze 
avond een invulling gekozen die zo gevarieerd, 
origineel, modern en divers mogelijk was.  
Het resultaat was een 5 mei concert waardoor 
vele kijkers en luisteraars geraakt werden, 
getuige de enorme aandacht op de sociale 
media. 

Een concert voor iedere inwoner van  
Nederland waarbij het Metropole Orkest 
probeerde te bereiken waarvoor het in  
1945 is opgericht: de Nederlandse bevolking 
verbinden en joie de vivre geven. 

@SELMAHVNL:  

I hartje @MetropoleOrkest 

Wat een geweldig orkest is het 

toch. Daar mogen we echt heel 

trots en zuinig op zijn! #5mei 

#bevrijdingsconcert @NPO1

@THEE3ZOETJES: Met 

stip de beste performance 

van het #5mei concert 2017:  

@VanVelzenMusic en  

@MetropoleOrkest

@JVANRENNES: 

Heel Nederland is fan 

#Metropoolorkest, Joy Wielkens 

en Roel van Velzen TOP 

#bevrijdingsconcert2017

@ROBINDRUMS_COM:  

Maar dit is hoe het 

#bevrijdingsconcert hoort te zijn. 

Eigentijds en goed! Nu de 4 mei 

dienst nog naar deze tijd trekken. 

#metropoleorkest

@CABOOST: Wat een 

weergaloos goed concert! 

Met natuurlijk de 'echte' Soldaat 

van Oranje van Rogier van 

Otterloo. @MetropoleOrkest 

#Wellmeetagain!

@SAXYSJORSKE:  

Dit bevrijdingsconcert was 

echt top. Lichte muziek zoals het 

hoort. @MetropoleOrkest

@MARTINEHOBBIJ:  

@NPO1, beste 

#bevrijdingsconcert tot nu toe. 

Genoten van @MetropoleOrkest @

VanVelzenMusic @remyvankesteren 

en mijn favoriet @JOYWIELKENS

@FCP_: Samen cultuur 

maken is mooi en verbindt! 

Top @MetropoleOrkest @

VanVelzenMusic @remyvankesteren 

@JOYWIELKENS @

TheaterDEGASTEN. Dank!

@KANTELDENKER: 

Wat was het een mooi 

bevrijdingsconcert. Metropole 

orkest was subliem. Joy Wielkens 

geweldig.

@DZJR74:  

het blijft toch het beste  

orkest van de wereld, Het  

@MetropoleOrkest

@HOUSEOFREVIEWS1: 

#bevrijdingsconcert oke ik 

ben soms best zuur, maar zet 

deze topartiesten het koor en 

Metropole Orkest samen... dan 

krijg je dit.

@MPVOLLER:  

Dat Metropole Orkest...  

Echt Fantastisch. 

#bevrijdingsconcert

@JEEVANOOIJEN: 

Volgens mij het mooiste en meest 

swingende #bevrijdingsconcert ooit. 

En wat is het @MetropoleOrkest toch 

fantastisch! Heel zuinig op zijn!

@DONOLTHOF:  

Wat is @MetropoleOrkest 

toch geweldig orkest. Cultureel 

erfgoed?! In regeerakkoord 

opnemen inclusief  

@roelvanvelzen #5meiconcert

@REYNEVELD: 

Kanonne zeg, wat blijft dat 

@MetropoleOrkest kneitergoed 

zeg. En dat zelfs als ze met Roel 

van Velzen samenwerken ;-) @PELLEROLAND: Het 

Metropole Orkest als 'basis' 

voor het Bevrijdings Concert. 

Voor altijd! Ze zijn tenslotte  

een 'kind' van de Bevrijding.  

@MetropoleOrkest

@KATINKA_DEHEIDE: 

Wij mogen met ons 

kikkerlandje trots zijn op het 

geweldige @MetropoleOrkest.  

Wat een mooi #bevrijdingsconcert 

#5mei #NPO1

https://www.npo.nl/nos-bevrijdingsdag/05-05-2017/POW_03496099
https://www.npo.nl/nos-bevrijdingsdag/05-05-2017/POW_03496099
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Culturele Opening Zuiderpark
Metropole Orkest olv Maurice Luttikhuis
Izaline Calister, Karsu Dönmez,  
Edgar Burgos, Madhu Lalbahadoersing, 
Jose Rivero, Rachid Kasmi,  
Theaterkoor Dario Fo

Datum: 20 juli 2017
Locatie: Sportcampus Zuiderpark, Den Haag
Aantal bezoekers: 850, alle 1.800 kaarten waren 
vergeven

Rachid Kasmi & Metropole Orkest - Sahara
Bekijk op Youtube

Madhu Lalbahadoersing & Metropole Orkest -  
Ashaji's Aao Naa
Bekijk op Youtube

“Het Metropole Orkest is ooit opgericht als 
orkest voor de omroepen (….) Jullie hebben je 
losgemaakt, en weet je wat ik het mooiste vind? 
Jullie hebben zo een vlucht naar voren genomen. 
Want jullie spelen overal, met iedereen.(….) Ik zie 
jullie optreden met Kashba, ik zie jullie optreden 
met Hindipop, ik zie jullie optreden met Doble-R, 
jullie spelen al het repertoire. En wat het leuke is 
van het Metropole Orkest: daarmee bewijzen jullie 
dat muziek universeel is. Want ik neem aan dat 
jullie geen Hindi of Braziliaans spreken, en toch 
hebben jullie opgetreden met Asha Boshle en 
Madhu Lalbahadoersing.” 

- PREM RADHAKISHUN (terugluisteren) 
NPO Radio 1, Zwarte Prietpraat, 30 okt. 2018

De Sportcampus Zuiderpark veranderde op 
zaterdag 20 juli na afloop van de Stadsspelen 
in een cultuurpaleis. Het Metropole Orkest 
trad op met muzikanten uit alle windstreken: 
Turkije, Suriname, Argentinië, de Nederlandse 
Antillen, Marokko en Nederland. Deze 
combinatie was een bewuste keus om een 
zo groot mogelijk deel van de bevolking van 
Den Haag in het algemeen en van het gebied 
rond de sportcampus in het bijzonder, aan te 
spreken. Alle kaarten voor dit evenement waren 
vergeven.

De bijzondere locatie in de wijk en de 
aansprekende namen uit diverse achtergronden 
trokken een divers publiek aan. Divers in 
leeftijd, niet-westerse achtergrond en divers 
in sociale achtergrond. Het concert leidde 
tot een uitnodiging bij het goed beluisterde 
radioprogramma “Zwarte Prietpraat” van Prem 
Radhakishun. In deze uitzending sprak hij met 
Pieter Hunfeld van het Metropole Orkest over 
de bijzondere prestaties die het orkest neerzet 
op het gebied van wereldmuziek en culturele 
verbindingen. 

https://www.youtube.com/watch?v=GzcvzBYE3es
https://www.youtube.com/watch?v=K9lgcV3Ifro
https://www.nporadio1.nl/zwarte-prietpraat/uitzendingen/517825-2017-10-30 
https://www.youtube.com/watch?v=GzcvzBYE3es
https://www.youtube.com/watch?v=K9lgcV3Ifro


Staf (A-Z)

Hildelies van Aerssen administrateur
Alma Albronda medewerker marketing
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 (tot september 2017)

Marjolein Fischer programmering
Pieter Hunfeld hoofd marketing en development
Sophie Koopmans hoofd personeel, planning & productie
Embert-Jan Messelink bibliothecaris 
Dirk Overeem geluidstechnicus
Jolien Plat medewerker marketing 
Theus de Ruig bibliothecaris
Robert Soomer artistiek manager (per augustus 2017)

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, Rob Dekker, Stefan Gerts, Jos Gunneweg, Paul Schooneman,  
Marvin Schruba, Richard Streng, Marianne van Vliet.

Vormgeving:
Jolien Plat

Speciale dank aan de volgende fotografen:
Ejam Maail, Reinout Bos, BBC Mark Allan, Ilvy Njiokiktjien, Jan Visser
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