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Inleiding
Op 22 november 2018 ontving het Metropole Orkest schriftelijk van Minister Ingrid van Engelshoven
de bevestiging dat het Rijk, mede op verzoek van de Tweede Kamer, het subsidiebedrag verhoogt
voor de jaren 2019 en 2020. Ook de gemeente Hilversum draagt bij aan de extra middelen, die in totaal
€1 miljoen per jaar bedragen. Minister Van Engelshoven:

v.l.n.r. Jan Geert Vierkant, Thomas Albert (directeur Musikfest Bremen),Jules Buckley

“Mijn overweging daarbij is dat in het regeerakkoord is afgesproken dat we
zorgen voor continuïteit, zodat onze topinstellingen hun positie in binnen- en
buitenland kunnen vasthouden. Daarnaast is het Metropole Orkest bij uitstek
het orkest dat met het spelen van nieuwe genres een ander publiek weet te
bereiken.”

In september 2018 mochten Jules Buckley en het Metropole Orkest de eervolle Musikfest Preis 2018
van het gelijknamige festival in Bremen in ontvangst nemen. Deze jaarlijks uitgereikte prijs werd in het
verleden onder andere toegekend aan Jessye Norman, Janine Jansen, Nikolaus Harnoncourt en Anne
Sofie von Otter. Een quote uit het juryrapport:

“Sinds het eerste optreden van het orkest in Bremen in 2013 heeft de
combinatie Metropole Orkest en Jules Buckley zijn internationale positie keer
op keer onderstreept. Met eigen accenten, hoge kwaliteit en unieke projecten
hebben ze het Musikfest geholpen om een nieuw publiek te bereiken. Door de
schoonheid en kracht van muziek wordt de verbondenheid tussen Nederland
en Duitsland heel treffend tot uitdrukking gebracht.”

Ik wil aan alle betrokken die het Metropole Orkest in staat stellen om goed te functioneren dankzeggen
voor hun werkzaamheden en steun in het boekjaar: musici, staf, raad van toezicht, bestuur stichting
support, bestuur stichting fonds, raad van toezicht suppletiefonds, vrijwilligers, sponsors, vrienden en
begunstigers van het Metropole Orkest.

Jan Geert Vierkant
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Bestuursverslag
Een jaar geleden stond het jaarverslag van
het Metropole Orkest (MO) over 2017 vooral
in het teken van de grote zorgen om het
voortbestaan. Er is uitgebreid stilgestaan bij de
te smalle financiële basis van het orkest, die kort
samengevat op het volgende neerkomt:
•
de ten opzichte van het verleden meer dan
gehalveerde rijkssubsidie (van €7 miljoen
naar €3 miljoen per jaar) maakt het slechts
mogelijk om 100 dagen per jaar actief te zijn
•
het eigen vermogen is sinds de
verzelfstandiging in 2013 geslonken van
grofweg €600.000 naar €200.000
•
de bijdrage die de NPO tot en met 2017
verstrekte ten behoeve van de afkoop van
de naburige rechten in verband met radio
en televisie uitzendingen (jaarlijks €175.000,
met uitzondering van €150.000 in 2017)
kwam met ingang van 2018 te vervallen.
Met de €3 miljoen subsidie die per jaar was
toegekend vanuit de Culturele basisinfrastructuur
2017-2020 kan het orkest zijn musici slechts
een 50% contract aanbieden. Dat betekent 100
speeldagen per jaar en vormt een bedreiging
voor de continuïteit van het MO. Zelfs een topensemble als het MO verliest zijn speelcultuur
en kwaliteit als het slechts zo af en toe samenkomt. Een full-time baan in het MO als musicus
betekent een bruto maandinkomen van ca.
€4.000; een halve baan houdt derhalve een
bruto maandinkomen van €2.000 in. Voor veel
musici is het bijna onmogelijk om hiervan te
kunnen rondkomen, en als gevolg daarvan
hebben sommige musici noodgedwongen het MO
moeten verlaten voor een andere baan. Tenslotte
betekent 100 werkdagen dat er vaak te weinig
repetitietijd ingepland kan worden en dat er te
weinig tijd overblijft voor belangrijke zaken als
educatie en talentontwikkeling. Het Metropole
Orkest heeft voor een langdurig bestaan minimaal
150 gegarandeerde speeldagen nodig. Hiermee
wordt de artistieke kwaliteit gewaarborgd, kan
het voldoen aan al zijn functies in het culturele
bestel waaronder talentontwikkeling en biedt het
zijn medewerkers voldoende basis om zich in de
eerste plaats te kunnen focussen op het MO.
Het is voor de continuïteit van organisaties van
groot belang dat beschikt kan worden over een
adequaat Eigen Vermogen, bijvoorbeeld om
liquiditeits-schommelingen op te kunnen vangen,
om grote eenmalige uitgaven zoals een nieuwe
concertvleugel van te kunnen betalen en om
verantwoorde risico’s te kunnen lopen bij het
ondernemen van grote eigen producties. Een
vuistregel ter bepaling van de gewenste hoogte
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van een Eigen Vermogen is het kunnen betalen
van twee maanden vaste personeelslasten.
Bij het MO is dat ongeveer €500.000.
Het Metropole Orkest is in november 1945
opgericht en is tot 2013 altijd verbonden
geweest aan de Nederlandse Publieke Omroep.
De activiteiten van het orkest werden altijd
uitgezonden door radio en/of televisie. Musici die
meewerken aan een radio- of televisieregistratie
hebben recht op een vergoeding voor hun de zg.
naburige rechten. In de CAO van het Metropole
Orkest is vastgelegd dat aan de musici ter afkoop
van hun rechten een vaste vergoeding wordt
betaald. Ook al is sinds de verzelfstandiging
de formele band met de NPO doorgesneden,
nog steeds worden veel orkestactiviteiten
uitgezonden door de publieke omroep. Voor de
vergoeding aan de musici levert de gebruiker
(NPO) dus sinds 2018 geen bijdrage meer.

In februari 2019 werd een overeenkomst
getekend met BNP Paribas met de intentie
om drie jaar lang wederzijds verbonden te zijn.
De sponsoropbrengsten worden gebruikt om
te investeren in de toekomst van de jazzmuziek,
middels de nieuwe landelijke concertserie
“Future of Jazz by BNP Paribas”.
Vanuit de Stichting Support Metropole Orkest zijn
ook enkele positieve ontwikkelingen te noemen.
Het aantal vrienden van het MO stijgt jaarlijks
en daarmee stijgt ook de financiële bijdrage
van de vrienden. Er is eveneens een stijgende
belangstelling om jaarlijks een substantieel
bedrag aan het MO toe te kennen middels onze
geefkringen. Het MO is in 2018 voor het eerst
door mensen aangewezen als erfgenaam en er
is een start gemaakt met Club MO, een platform
voor mensen uit het bedrijfsleven die het MO een
warm hart toedragen.

Subsidie
In de eerste plaats heeft het MO zelf geprobeerd
zijn situatie te verbeteren. Zo voldoet het MO
ruimschoots aan de eigen inkomsten norm van
het Ministerie van OCW (norm: 23,5%; realisatie
MO in 2018: 67%; gecorrigeerd op de ontvangen
schenking van Stichting Suppletiefonds Metropole
Orkest is het percentage 54%). Overigens zijn
inspanningen verricht om zelf meerwerk boven
de 100 dagen te laten financieren, zijn acties
ondernomen om de bijdragen van particulieren en
bedrijfsleven te verhogen en is intensief gelobbyd
om de subsidie te verhogen.

Meerwerk
Met steun van de vakbonden is in het voorjaar
van 2017 een meerwerkregeling overeengekomen.
Als musici boven hun contractuele speelverplichting zouden werken kan dat tegen een
verlaagd honorarium. Dat de vakbonden hebben
ingestemd met deze unieke situatie geeft eens
te meer aan hoe urgent de noodzaak beleefd
wordt dat het MO meer moet kunnen spelen.
Het MO is er in 2018 enkele keren in geslaagd om
opdrachten te verwerven die dekking leveren voor
de meerwerktarieven van de musici en de overige
gebruikelijke activiteitenlasten. Het gaat hier
meestal om het maken van opnames. Een nadeel
van de meerwerk-situatie is dat het in bijna alle
gevallen geen eigen artistieke keuzes betreft.
Bovendien biedt de markt geen zekerheden,
zeker niet als bij opdrachten ook de salarissen
van de musici betaald moeten worden.

Overige inkomstenbronnen
De jarenlange zoektocht naar een hoofdsponsor
heeft in de loop van 2018 resultaat opgeleverd.

In het vorige jaarverslag is een groot beroep
gedaan op de Rijksoverheid om het MO een
bredere financiële basis te verschaffen.
Het Ministerie van OCW is veruit de grootste
subsidient van het MO en is als enige partij
in Nederland in staat om het MO structureel
te brengen naar het gewenste doel van
150 speeldagen en de daarvoor benodigde
€4,5 miljoen subsidie. Door een intensieve lobby
in het voorjaar van 2018 zijn tal van Kamerleden
en ook Minister Ingrid van Engelshoven er van
overtuigd geraakt dat er op korte termijn iets
moest gebeuren om het MO overeind te houden.
Op haar verjaardag bezocht Minister Van
Engelshoven het orkest in Hilversum en zegde
haar hulp toe. Op Prinsjesdag 2018 werd bekend
dat het Ministerie het MO een extra subsidie van
€750.000 per jaar zou verschaffen voor de jaren
2019 en 2020. Dit enorme blijk van waardering
voor de kwaliteit, het belang, de positie in het
culturele veld en de prestaties van MO heeft
diepe indruk gemaakt. Tegelijk met het besluit
van de Minister heeft ook de gemeente Hilversum
besloten om het MO in 2019 en 2020 te steunen,
met €250.000 per jaar. Hiervoor is het MO de
gemeente Hilversum zeer erkentelijk. Samen met
de toegezegde extra subsidie van het Ministerie
is de financiële basis van het orkest dus vergroot
met €1 miljoen per jaar.
In de begroting voor 2019 is terug te vinden dat
veruit het grootste deel van de extra subsidie
aangewend wordt om de contracten van de
musici uit te breiden van 50% naar 65%.
Het restant wordt gebruikt voor een kleine
uitbreiding van de staf, een investering in de

programmering en het compenseren van de
weggevallen NPO bijdrage voor naburige
rechten van de musici. Over de besteding van
het miljoen extra subsidie is advies gevraagd aan
de ondernemingsraad.

Einde Suppletiefonds
In 2013 is een deelreorganisatie aan de orde
geweest binnen het Muziekcentrum van de
Omroep (MCO) in verband met drastische
bezuinigingen op het MCO. Het Metropole Orkest
maakte onderdeel uit van het Muziekcentrum van
de Omroep en ten behoeve van een doorstart
van het MO werd de Stichting Metropole Orkest
opgericht op 18 juli 2013; vanaf 1 september 2013
werd het orkest weer operationeel.
De arbeidsovereenkomsten van de medewerkers
met het MCO zijn per 1 augustus 2013 beëindigd
en middels een Vaststellingsovereenkomst zijn
- conform het met de vakbonden op 14 juni 2012
overeengekomen Sociaal Plan - afspraken met
de medewerkers gemaakt over ondermeer een
schadeloosstelling in verband met deeltijdontslag
en over de wijze van betaling van dit bedrag.
Tevens is vastgelegd dat men gebruik kon maken
van een budget ad €5.000 ten behoeve van het
vinden van werk buiten het Metropole Orkest
en eventueel een extra budget van maximaal
€3.000 ten behoeve van arbeidsmarktgerichte
scholing. Tenslotte is vastgelegd dat de
pensioenpremie gedurende een aantal maanden
zou worden doorbetaald als ware men op basis
van maximaal 0,5 fte in dienst gebleven bij het
MCO of zijn rechtsopvolger.
Op 3 september 2013 is de stichting Suppletiefonds Metropole Orkest opgericht. Deze stichting
had als doel uitkeringen te doen gericht op
inkomensaanvulling van medewerkers die
een individueel recht hebben op suppletie,
ontstaan op grond van de berekening van hun
schadeloosstelling conform het Sociaal Plan
MCO. Ultimo 2018 zijn alle verplichtingen inzake
de suppletie-uitkeringen, de budgetten voor
mobiliteit en arbeidsmarktgerichte scholing
en pensioenpremie voldaan; de stichting
Suppletiefonds Metropole Orkest is daarom
ontbonden per 31 maart 2019. Conform de
statuten van de stichting komt het liquidatiesaldo ad €411.399 ten goede van de stichting
Metropole Orkest. Het Ministerie van OCW
heeft bij brief van 30 oktober 2018 bevestigd
dat het liquidatiesaldo niet zal worden
teruggevorderd en dat het restsaldo dient ter
versterking van het eigen vermogen van de
Stichting Metropole Orkest.
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Exploitatieresultaat
Door de ontvangen schenking als gevolg van
de ontbinding van de stichting Suppletiefonds
Metropole Orkest is het totale exploitatieresultaat
€386.927. Het exploitatieresultaat als gevolg
van de reguliere bedrijfsuitoefening over 2018
bedroeg €24.472 negatief, terwijl een resultaat
van € 0 begroot was.
Ten opzichte van de begroting 2018 valt op dat de
eigen inkomsten fors hoger waren dan begroot
(€1.726.374 ten opzichte van €1.342.600 in 2017).
Hier staat tegenover dat de Activiteitenlasten met
€3.456.026 eveneens hoger waren dan
begroot (€3.031.987). Als gevolg van de korte
planningstermijn van het MO is het een jaarlijks
terugkerend fenomeen dat er meer activiteiten
worden gerealiseerd dan ten tijde van de
opstellen van de begroting kan worden ingeschat.
Ook speelt het realiseren van meerwerk hierbij
een rol.
De bijdrage van het Ministerie van OCW is tijdens
het boekjaar geïndexeerd, waardoor de bijdrage
€72.463 hoger uitkwam. Het loongevoelige deel
van deze indexatie is middels een loonsverhoging
van 2,00% structureel en 0,50% eenmalig 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 Metropole Orkest,
stichting Fonds Metropole Orkest en stichting
Suppletiefonds Metropole Orkest.

Begroting 2019
Het MO realiseerde in 2018 44 producties,
gaf 53 concerten en werkte mee aan 13 opnames.
De concerten werden bezocht door 97.669
personen, hetgeen een gemiddelde van 1.842
per concert inhoudt. Dit betekent in alle
opzichten een forse stijging ten opzichte van 2017,
toen 38 concerten werden bezocht door 56.110
personen, een gemiddelde van 1.476.

De begroting voor 2019 is opgesteld aan de
hand van de ervaringscijfers 2017 en 2018 en
de eerste versie van de productiebegroting
2019. Zowel de baten als de lasten zijn begroot
op €5.936.000. De publieksinkomsten zijn
gebaseerd op twee buitenlandse optredens,
33 verschillende producties en 63 concerten.
Belangrijkste uitgangspunten en
bijzonderheden bij de begroting 2019
Naast het “going-concern” principe zijn er een
aantal specifieke uitgangspunten in de begroting
van het Metropole Orkest verwerkt voor 2019.
De belangrijkste zijn:
•

•
•
•

Er wordt gerekend met de subsidie van
het Ministerie van OCW van €3.923.000
conform beschikking 2017-2020; dit is
inclusief de loon- en prijsbijstellingen die
het Ministerie in september 2018 heeft
doorgevoerd en de extra bijdrage van
€750.000 per jaar voor de jaren 2019
en 2020 vanuit de middelen in het
Regeerakkoord.
Er is een bijdrage van de gemeente
Hilversum begroot van €250.000 voor 2019.
Inzet van de musici wordt geprognosticeerd
op 65%.
Percentage eigen inkomsten (BIS norm
van 23%) wordt ingezet op 43%.

Vooruitblik naar 2019
Het Metropole Orkest kan dankzij de extra
subsidie die is toegezegd door het Ministerie
van OCW en de gemeente Hilversum een grote
stap voorwaarts zetten in de richting van de
noodzakelijke minimale financiële basis. Aan de
musici kan een arbeidscontract van 65% worden
aangeboden in plaats van de 50% die vanaf
de verzelfstandiging in 2013 mogelijk was. Wij
zijn blij met de toename van de activiteiten die
daarmee mogelijk wordt gemaakt.
Voor een goede basis op de lange termijn, voor
behoud van de kwaliteit en klankcultuur van het
orkest, van de internationale positie en van de
breedte van de activiteiten van het orkest moet
het Metropole Orkest als werkgever zijn musici
een arbeidsovereenkomst van 75% (en daarmee
een modaal salaris van €3.000 bruto per maand)
kunnen bieden. Het Metropole Orkest zal daarom
in 2019 wederom zijn zaak bepleiten bij Ministerie,
gemeente Hilversum en de Raad voor Cultuur.

75 …….
In 2020 zal het Metropole Orkest zijn 75-jarig
bestaan mogen vieren. Meteen na de Tweede
Wereldoorlog werd het orkest opgericht om
de Nederlandse bevolking hoop op een betere
toekomst te verschaffen en weer te verbinden,
een taak die het orkest nog steeds met verve
vervult. Het jubileum van het orkest valt daarmee
samen met het feit dat het in 2020 ook 75 jaar
geleden zal zijn dat Nederland werd bevrijd.
Wij hopen dat 2020 ook het jaar zal zijn waarin
de noodzakelijke basis van 75% zal worden
bereikt door het beschikbaar maken van een
subsidie van in totaal €4.500.000 per jaar.

Het positieve resultaat ad €386.927 zal worden
toegevoegd aan het eigen vermogen dat ultimo
2018 €622.030 bedraagt. Het Ministerie van
OCW heeft aangegeven dat de schenking van
het Suppletiefonds Metropole Orkest tengevolge
van de ontbinding van deze stichting dient ter
versterking van het eigen vermogen van stichting
Metropole Orkest. Over het resultaat 2018 wordt
derhalve geen bestemmingsfonds gevormd, het
is toegevoegd aan de Overige reserves.
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Beschrijving van activiteiten
De planning van de orkestwerkzaamheden
werd in 2018 gekenschetst door de 100
werkdagen per jaar die bekostigd kunnen
worden vanuit de structurele subsidie van het
Ministerie van OCW. Daarnaast konden nog
enkele extra dagen geprogrammeerd worden
op basis van de meerwerkregeling. De agenda
van een orkest als het Metropole laat zich niet
lang van tevoren plannen. Waar het orkest
vanuit zijn omroephistorie altijd in opdracht
van derden programmeerde, ligt dit sinds de
verzelfstandiging in 2013 meer in de eigen
hand. Bij het programmeren is het orkest echter
wel altijd afhankelijk van diverse partijen zoals
dirigenten, solisten, zalen en festivals. Met het
streven om de werkzaamheden langer van
tevoren te plannen is in het verslagjaar progressie
geboekt, ook al is dat niet in absolute cijfers te
kwantificeren. Deze lijn wordt in de komende
jaren verder doorgezet.
Het Metropole Orkest kent vier pijlers voor de
programmering: leading, global, welcome en
heritage. Verderop in het jaarverslag wordt een
hoogtepunt per pijler nader uitgelicht.
In het eerste kwartaal werden onder leiding van
onze chef-dirigent Jules Buckley twee opnames
gemaakt met internationale Grammy-winnende
top-musici waarmee het MO inmiddels een band
heeft opgebouwd: Michael League en Jacob
Collier. Bokanté is een nieuwe formatie rondom
Michael League en zangeres Malika Tirolien. Het
album “What Heat” werd uitgebracht op Real
World, het Britse label van Peter Gabriel.
Jacob Collier is een van de meest gewilde
musici van het moment. Zijn eerste soloalbum “In my Room” was een groot succes
en met het MO kwam een nieuwe album
tot stand: “Djesse”. Zowel met Bokanté als
Jacob Collier zijn in het verslagjaar nationaal
en internationaal (BBC Proms, Musikfest
Bremen) releaseconcerten gegeven.
Samen met de producent van de Avond van de
Filmmuziek werd voor de eerste keer de Avond
van de Jazzmuziek georganiseerd in Carré.
Dit eerbetoon aan de jazzmuziek bood ons de
gelegenheid om met een keur aan solisten op
te treden. Het MO hoopt dat dit een jaarlijks
terugkerend evenement kan worden. De drie
uitverkochte Avonden van de Filmmuziek in Het
Concertgebouw in Amsterdam waren aanleiding
om in 2019, bij het vijfjarig bestaan, te verhuizen
naar de Ziggo Dome.
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In maart 2018 werden drie uitverkochte
concerten in Carré gegeven met Gregory Porter,
een andere graag geziene gast bij het Metropole
Orkest. Op het programma stond de muziek van
Nat King Cole, gearrangeerd door de vorige
chef-dirigent van het MO, Vince Mendoza.
Het concert werd in juli nog herhaald in Ahoy
Rotterdam, voor 10.000 bezoekers van het North
Sea Jazz Festival.
Het Metropole Orkest heeft binnen zijn 50 musici
sterke bezetting een uitmuntende bigband van
wereldklasse. In het verslagjaar trad de MO
bigband op met China Moses als solist en gaf
het een aantal concerten met repertoire van
Thelonious Monk, onder leiding van de Japanse
dirigente Miho Hazama.

elkaar ontmoet. Het MO vindt het een
grote eer dat het daar voor de derde keer
op rij het openingsconcert mocht verzorgen.
Colin Benders werkte samen met Jules
Buckley aan een programma voor modulaire
synthesizer en Metropole Orkest; een uitverkochte Melkweg genoot van het programma.

Een bijzondere samenwerking betrof de
productie met Anoushka Shankar en Manu
Delago. De combinatie van de strijkers van het
Metropole Orkest, de sitar van Anoushka Shankar
en de Hang van Manu Delago is vernieuwend
en sloot perfect op elkaar aan. De verschillende
achtergronden van de musici versmolten met
elkaar tot een hypnotiserende en filmisch geheel.

Een dag later trad het MO aan in een uitverkocht
Ziggo Dome voor het afscheidsconcert van
DJ Hardwell. 15.000 uitzinnige fans gingen
los op “Symphony”, een overzicht van 40 jaar
dancemuziek, van Michael Jackson tot Avicii,
alles live gespeeld door het Metropole Orkest.

Op 8 en 9 juni trad het MO op in het kader van het
Holland Festival. In Carré werd gemusiceerd met
Syrische musici en Eric Vloeimans, in het bijzijn
van de Minister van OCW, Ingrid van Engelshoven.
De concerten werden door een zeer gevarieerd
publiek met groot enthousiasme onthaald.
Metropole Orkest & Colin Benders in de Melkweg voor het ADE openingsconcert
Op North Sea Jazz trad het MO in 2018 maar
liefst drie keer op, te weten met Snarky Puppy,
Gregory Porter en Chaka Kahn. De festival
formule biedt de mogelijkheid om in een
weekend heel veel muziekliefhebbers te bereiken
en het MO voelt zich erg thuis in deze omgeving.
Een jubileum werd gevierd in de Royal Albert
Hall in Londen, waar het MO voor de vijfde
achtereenvolgende keer met Jules Buckley
acte de presence gaf. Deze keer stond het
programma geheel in het teken van Jacob
Collier, die carte blanche had gekregen om
een keur aan zeer verschillende solisten uit te
nodigen voor een samenwerking, van Take 6,
Hamid el Kasri, Sam Amidon tot Becca Stevens.
Uiteraard werd het concert uitgezonden op
BBC Televisie en Radio.
Het Nederlands erfgoed-repertoire werd in
Rotterdam tijdens twee uitverkochte concerten
in het Nieuwe Luxor Theater luister bijgezet.
Op 22 oktober 2018 zou Robert Long 75 jaar zijn
geworden. Centraal stond het repertoire van
Robert Long, dat tot leven kwam met de hulp
van 12 verschillende solisten waaronder Jenny
Arean en Jan Dulles.
Het Amsterdam Dance Event is een toonaangevend festival in Amsterdam, waar een
groot deel van de internationale dance-elite
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Specifieke aandachtspunten

Internationale positie

De Tweede Kamer heeft middels het aannemen
van de motie Van Veen/Monasch aan instellingen
in de Basis Infrastructuur (BIS) gevraagd om
verantwoording af te leggen inzake een aantal
specifieke aandachtspunten, waaronder een
nieuw en divers samengesteld publiek, nieuwe
makers, talentontwikkeling, ondernemerschap en
goed werkgeverschap.

Het MO heeft een stevige internationale reputatie
en heeft met vele grote artiesten op pop, jazz
en dance gebied mogen samenwerken. Het is in
de loop der jaren 18 keer genomineerd voor een
Grammy Award en heeft de Grammy drie keer
gewonnen, voor het laatst in 2016.

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.
Het MO bereikt door de niet-klassieke
muziek (pop, jazz, Nederlandstalig, danceen wereldmuziek) die het speelt een breed
publiek. Het orkest is door zijn programmering
laagdrempelig en biedt een welkome en zeer
gewenste aanvulling op het bereik van de
andere orkesten in de BIS.
Het Metropole biedt veel aandacht aan nieuwe
makers. Bijna elk programma dat het orkest
speelt is namelijk fonkelnieuw. Bij het Metropole
Orkest moeten voor elk programma nieuwe
arrangementen en composities gemaakt
worden. Jong talent zoals Jeangu Macrooy,
Iris Hond, Diamanda Dramm, Julia Herfst,
Tess Verweij en Luna van Leeuwen en nieuwe
makers zoals Bokanté, Moslem Rahal, Ibrahim
Kevo, Dima Orsho, Kinan Azmeh, Hamid el
Kasri, Anoushka Shankar traden in 2018 met
het Metropole Orkest op.
Verderop in het jaarverslag gaan we dieper in
op de verschillende projecten die het MO onderneemt op het gebied van educatie en talentontwikkeling: de MO Academy, de Arrangers
Workshop, Jong Metropole, MO Adventure en
Metropole op School en de corporate workshops.

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 onder andere Amsterdam, Rotterdam,
Utrecht, Groningen, Eindhoven, Den Bosch,
Heerlen en daarnaast in de thuisbasis Hilversum.
De verheugende steun van de gemeente
Hilversum aan het MO kreeg in de loop van
2018 steeds meer vorm. Vanaf 2019 zal het
MO meer aandacht besteden aan de diverse
mogelijkheden die er zijn om in Hilversum
publieksactiviteiten te ontplooien, ondanks het
ontbreken van een geschikte concertzaal voor
het MO in volledige bezetting. Het orkest zal zich
daarbij speciaal richten op jeugd, ouderen en de
samenwerking met andere culturele partijen in
Hilversum.

Een andere bevestiging van de reputatie van het
orkest is het feit dat het Metropole Orkest in 2018
voor de vijfde achtereenvolgende keer optrad
tijdens de BBC Proms in de Royal Albert Hall.
In september 2018 mochten Jules Buckley en
het Metropole Orkest de eervolle Musikfest
Preis 2018 van gelijknamige festival in Bremen in
ontvangst nemen. Deze jaarlijks uitgereikte prijs
werd in het verleden onder andere toegekend
aan Jessye Norman, Janine Jansen, Nikolaus
Harnoncourt en Anne Sofie von Otter. Het MO
heeft al jaren een bijzondere bijdrage geleverd
aan de programmering van dit festival, dat zich
voornamelijk richt op de klassieke muziek. Deze
prijs onderstreept de positie van het Metropole
Orkest als internationaal toporkest. Dat wij met
een heel eigen programmering in staat zijn
nieuwe publieksgroepen te trekken wordt ook
in het buitenland als een bijzondere waarde
herkend. Daarmee is het Metropole Orkest
tegelijkertijd ambassadeur en verbinder. Niet
alleen op het Musikfest Bremen en de BBC Proms,
maar ook in eigen land op het Holland Festival,
North Sea Jazz en het Amsterdam Dance Event.
In november 2018 werd bekend dat het album
dat het Metropole Orkest op heeft genomen met
Vince Mendoza en Raul Midon, getiteld “If You
Really Want”, is genomineerd voor een Grammy
Award. Dit betekende de 18e nominatie voor
een productie van het Metropole Orkest in de
geschiedenis!

Albumhoes van het voor een Grammy
(Best Jazz Vocal Album)
genomineerde 'If You Really Want'
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Governance
Goed werkgeverschap houdt voor het Metropole
Orkest onder andere in dat het de code Cultural
Governance, de Code Culturele Diversiteit en
de Fair Practice Code naleeft. Voorts kent het
MO een eigen CAO met bijlagen en diverse
bedrijfsregelingen en volgt de stichting
Remplaçanten Metropole Orkest de CAO
Remplaçanten.

Code Cultural Governance
Het Metropole Orkest past de principes van de
Code Cultural Governance 2016”, als instrument
voor goed bestuur en toezicht, in zijn geheel toe.
In 2019 zal extra aandacht worden
besteed aan de nieuwe elementen in de “Code
Cultural Governance 2018”. De Raad van Toezicht
bestaat uit vier leden en voert haar taken
onbezoldigd uit. Diversiteit, deskundigheid
en onafhankelijkheid spelen een rol bij de
samenstelling van de Raad van Toezicht. De
taken en verantwoordelijkheden van de Raad
van Toezicht en de directeur-bestuurder van het
Metropole Orkest zijn vastgelegd in een directiereglement en een reglement Raad van Toezicht.
De bezoldiging van de directeur-bestuurder
valt binnen de normen van de Wet Normering
Topinkomens. Het Metropole Orkest heeft een
Ondernemingsraad en een Artistieke Commissie,
waarin uitsluitend medewerkers in vaste dienst
zitting hebben.

Code Culturele Diversiteit
Het Metropole Orkest respecteert de code
culturele diversiteit en de daarin verwoorde
principes en bepalingen. Gezien de aard van het
Metropole Orkest als orkest voor symfonische
pop, jazz, dance en wereldmuziek is culturele
diversiteit 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. Bij de werving van musici
wordt middels blinde audities de meest geschikte
kandidaat geselecteerd. In 2019 zal de Raad van
Toezicht worden uitgebreid met een extra lid met
een culturele divers profiel.
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Fair Practice Code

Samenstelling overlegorganen

Een zeer belangrijk aandachtspunt is en blijft
dat het orkest - ondanks de uitbreiding van
50% naar 65% in 2019 – nog steeds een te
smalle basis heeft om zijn musici voldoende
inkomen te garanderen. Het MO ziet het als een
onderdeel van goed werkgeverschap om alles
te doen om het gewenste doel van minimaal
150 gegarandeerde speeldagen voor het
orkest te realiseren met ingang van het nieuwe
Kunstenplan.

De Ondernemingsraad bestond in het verslagjaar uit:

Overigens besteedt het orkest veel aandacht
aan de medezeggenschap middels regelmatig
overleg met de ondernemingsraad en de
artistieke commissie.

Hans Vroomans, voorzitter, sinds 1 september 2013
Arlia de Ruiter, lid sinds 1 oktober 2016
Marc Scholten, lid sinds 1 september 2013
Paul van der Feen, lid sinds 1 oktober 2016
Martijn de Laat, lid vanaf 1 augustus 2017

Max Boeree, voorzitter sinds 1 september 2013
Iris Schut, secretaris sinds 1 september 2013
Hans Vroomans, lid sinds 1 september 2013
Eddy Koopman, lid sinds 1 september 2013
Dirk Overeem, lid (vanuit de staf) sinds 1 juli 2015

De Artistieke Commissie bestond uit:

CAO Metropole Orkest
Met de vakbonden is overeenstemming bereikt
over een verhoging van de salarissen met
terugwerkende kracht per 1 januari 2018 van
2%, alsmede over een eenmalige uitkering van
0,5%. De meerwerktarieven zijn met ingang
van 1 januari 2019 met 5% verhoogd. Er is veel
vooruitgang geboekt met de aanpassing van de
cao Metropole Orkest aan de actuele situatie,
hetgeen naar verwachting in het voorjaar van
2019 tot een nieuwe cao zal leiden.

Remplaçanten
Het Metropole Orkest heeft 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 huurt
het Metropole Orkest remplaçanten in op basis
van de CAO Remplaçanten.
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Bestuur en Raad van Toezicht
Samenstelling Raad van Toezicht
Stichting Metropole Orkest

De heer E.J. Gerritsen
•

lid bestuur Stichting Beheer Vastgoed Koninklijk
Concertgebouworkest

Mevrouw A.L. Bredenoord, voorzitter
sinds 1 januari 2018
De heer C. Boef, vice-voorzitter
sinds 8 februari 2017
Mevrouw L. Bijvoet, lid sinds 1 januari 2018
De heer E.J. Gerritsen, lid sinds 1 augustus 2013
(afgetreden per 1 april 2018)
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 2018 waren:
Mevrouw A.L. Bredenoord
•

hoogleraar ethiek van biomedische innovatie, UMC Utrecht

•

lid Eerste Kamer der Staten-Generaal (D66)

•

lid bestuur ZonMw

•

lid L’Oréal UNESCO; For Women in Science

•

president L'Association Jazzclub Lormes

•

voorzitter Stichting String Quartet Biënnale Foundation.

De heer W.W.J.L. Mutsaers
•

head of Benelux bij Spotify

•

lid Raad van Toezicht BNN/VARA

•

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
onder meer de jaarrekening 2018 en de begroting
2019; vanuit de Raad van Toezicht vormde
mevrouw L. Bijvoet de audit-commissie.

Samenstelling directie

Award Committee
•

lid De Jonge Akademie (Koninklijke Nederlandse
Academie van Wetenschappen)

•

•

Het Metropole Orkest kent een
één-hoofdige directie:

lid Landelijke Indicatiecommissie preïmplantatie
genetische diagnostiek
voorzitter Raad van Toezicht Stichting Suppletiefonds

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

Metropole Orkest.

De heer C. Boef
•

directeur corporate affairs Schiphol Groep

•

groepsdirecteur Communicatie Achmea Nederland

•

voorzitter afdeling Cultuur NTR Adviesraad,

(tot oktober 2018)

•

lid Raad van Advies Prins Claus Conservatorium

lid Raad van Toezicht Stichting Suppletiefonds

De Raad van Toezicht van het Metropole Orkest heeft in het verslagjaar vier keer vergaderd. Behalve de
directeur-bestuurder zijn bij de vergaderingen ook andere medewerkers van de organisatie aanwezig
geweest om een toelichting te geven op hun specifieke werkzaamheden.
De Raad heeft tweemaal overleg gevoerd met de Ondernemingsraad van het orkest en tussen de leden
van de Raad en de directeur van het orkest hebben meerdere overleggen plaatsgevonden.
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.
Tijdens de vergaderingen in 2018 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 samenstelling van de Raad van Toezicht
de realisatie van doelstellingen
het artistieke beleid
de verhouding tot de stakeholders
de inrichting van de staforganisatie
de besteding van de extra subsidie per 2019
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.

De nevenfuncties van de directie
in het boekjaar 2018 waren:

(per oktober 2018)
•

Verslag van de Raad van Toezicht
van het Metropole Orkest

Annelien Bredenoord
Kees Boef
Liesbeth Bijvoet
Wilbert Mutsaers

Metropole Orkest.

Mevrouw L. Bijvoet
•

zakelijk en operationeel directeur Joods Historisch Museum

•

lid Raad van Toezicht Dutch Culture

•

voorzitter Bestuur Dansmakers, Amsterdam

•

lid Raad van Toezicht Kennisland, Amsterdam

•

lid Bestuur Samenwerkende Amsterdamse Musea,
Amsterdam

•

lid Bestuur De Plantage Amsterdam, Amsterdam

•

lid Bestuur Stichting Charlotte Salomon, Amsterdam

•

lid Bestuur Knowledgemile BIZ, Amsterdam

•

penningmeester Bestuur Stichting Musea en
Herinneringscentra 40-45

•
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lid bestuur Stichting Support Metropole Orkest.
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Verkorte jaarrekening

Staat van baten en lasten

Balans per 31 december 2018
(na bestemming van het resultaat)

(in euro’s)

ACTIVA
(in euro’s)

2018

2017

2018

BEGROTING 2018

2017

Publieksinkomsten binnenland

1.280.430

924.000

871.186

Publieksinkomsten buitenland

-

-

96.343
48.759

71.380

55.000

Vaste activa

Sponsor inkomsten
Overige directe inkomsten

160.686

183.600

75.193

Immateriële vaste activa

Bijdrage private middelen

625.277

180.000

112.303

Materiële vaste activa
Financiële vaste activa

1

1

167.245

154.663

6.901

13.006
174.147

Totaal eigen inkomsten

167.670

Vlottende activa
Vorderingen

645.864

Liquide middelen

279.543

748.745

1.099.554

916.415

2018

2017

Eigen vermogen
Overige reserves

Voorzieningen

Kortlopende schulden

TOTAAL PASSIVA

3.101.300

1.203.783

3.101.268

Totale Subsidies

3.173.763

3.101.300

3.101.268

TOTALE BATEN

5.311.536

4.443.900

4.305.051

264.689

PASSIVA
(in euro’s)

3.173.763

1.342.600

484.056

925.407

TOTAAL ACTIVA

Structurele subsidie OCW

2.137.773

622.030

235.103
622.030

235.103

30.887

32.724

446.636

648.588

1.099.554

916.415

Beheerslasten personeel

1.026.668

946.065

960.491

Beheerslasten materieel

430.886

466.000

567.754

Totaal beheerslasten

1.457.554

1.412.065

Activiteitenlasten personeel

2.001.871

1.925.075

Activiteitenlasten materieel

1.463.248

1.106.912

1.528.245

1.906.693
972.762

Totaal activiteitenlasten

3.465.118

3.031.987

2.879.455

TOTALE LASTEN

4.922.672

4.444.052

4.407.699

388.863

-152

-102.648

Financiële baten en lasten

-1.936

300

3.636

EXPLOTATIERESULTAAT

386.927

148

-99.012

SALDO UIT GEWONE
BEDRIJFSVOERING

Dit exploitatieresultaat is als
volgt verwerkt:

Stichtingskapitaal

-

-514.000

Bestemingsfonds

-

-93.200

Overige reserves

% eigen inkomsten-norm

386.927

508.187

386.927

-99.013

67%

39%

Het resultaat 2018 kent zijn ontstaan in de schenking van het restvermogen van Stichting Suppletiefonds
Metropole Orkest. Het Ministerie van OCW heeft aangegeven dat deze schenking dient ter versterking
van het eigen vermogen van Stichting Metropole Orkest. Over het resultaat 2018 wordt derhalve geen
bestemmingsfonds gevormd, het wordt toegevoegd aan de Overige reserves.
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Kasstroomoverzicht

(in euro’s)

Exploitatieresultaat exclusief rente

2018

2017

388.863

-102.648

> Afschrijvingen en waardeverminderingen

34.931

48.944

> Mutaties voorzieningen

-1.837

2.856

Aanpassingen voor:

Veranderingen in werkkapitaal:
> Vorderingen

-161.808

-20.941

> Kortlopende schulden

-201.952

116.724

-1.936

3.636

Ontvangen interest

Kasstroom uit operationele activiteiten

Investeringen in materiële vaste activa
Ontvangsten financiële vaste activa

56.261

48.571

-47.513

-12.459

6.105

-13.006

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-41.408

-25.465

Ontvangsten uit kapitaalstorting

-

-

Ontvangsten uit langlopende schulden
en bankkrediet

-

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-

-

14.853

23.106

Stand per begin boekjaar

264.690

241.583

Stand per eind boekjaar

279.542

264.689

14.853

23.106

NETTO-KASSTROOM

Mutatie geldmiddelen

De volledige en gewaarmerkte Jaarrekening 2018 is te vinden op de website.

Poster voor het concert met Jacob Collier in TivoliVredenburg, Utrecht
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De Metropole Academy
Leren doe je een leven lang, en de Metropole
Academy richt zich dan ook met verschillende
programma’s op diverse doelgroepen
en leeftijden in de Nederlandse samenleving.

Basisschoolmethode
Metropole op School
Het educatieprogramma Metropole op School
(MOS) bestaat uit een combinatie van digitale
muzieklessen met praktische werkboekjes en
uitgewerkte docentenhandleidingen. Inmiddels
maakt 26% van de Nederlandse basischolen
gebruik van het programma. Dat zijn ca. 110.000
leerlingen in de groepen 1 t/m 8. Metropole op
School is daarmee een van de meest succesvolle
basisschool-muziekmethodes van dit moment.
In 2018 vond voor het eerst het ‘Metropole op
School Live' plaats in TivoliVredenburg, Utrecht.
Hierbij konden de basisschoolleerlingen die
MOS gebruiken hun helden live zien en horen.
De registratie van ‘Metropole op School Live’
2018 komt beschikbaar als stream voor leerlingen
die er niet bij konden zijn. Voor de toekomst wil
het Metropole Orkest het lesmateriaal vernieuwen
en innoveren.

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.
De orkestprojecten van de Metropole Academy
worden mede mogelijk gemaakt door het
Prins Bernhard Cultuurfonds en Sena.
Standing on the shoulders of giants
Voor dit orkestproject kozen aanvoerders van
het Metropole Orkest hun helden en favoriete
leraren. Deze helden werden naar Hilversum
gehaald om de Academy studenten workshops
te geven. Er werden losse ensembles samengesteld. De week werd afgesloten met een
concert dat gratis toegankelijk was voor publiek.
Het strijkorkest werd geleid door Pierre
Blanchard, een toonaangevende jazzviolist,
componist en arrangeur uit Parijs. De bigband
werd geleid door Johan Plomp, arrangeur en
docent aan het Conservatorium van Amsterdam.
Voor de bigband waren er tevens sectieworkshops van Jarmo Hoogendijk, Simon Rigter
en Rob van Bavel.

Samenwerking Meer Muziek in de Klas
Digitaal Componeren in de Klas is een initiatief
van de stichting Meer Muziek in de Klas en
Samsung. Basisschoolleerlingen door heel
Nederland volgden workshops over het
componeren van ringtones. Als basis voor deze
ringtones werden melodieën gebruikt die het
Metropole Orkest speciaal voor dit project
opnam. De leerlingen konden hier vervolgens
op een tablet ritme-instrumenten, samples en
gesproken of gezongen teksten aan toevoegen.
Uit alle ingezonden ringtones zijn vijf finalisten
gekozen die voor de finale mochten afreizen
naar Het Concertgebouw in Amsterdam,
waar een ensemble uit het Metropole Orkest
alle ringtones live ten gehore bracht.
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Soul with Shirma
Dirigent Johan Plomp en zangeres Shirma Rouse
werden naar de Hilversum gehaald voor het
orkestproject 'Metropole Soul' in november 2018.
Instrumentalisten en zangers van de Metropole
Academy kregen de kans te leren over het maken
van een orkestopname in de Metropole Studio.
Hoe leg je verschillende secties apart vast,
waarnaar luister je als muzikant wanneer je een
eerste take hebt gedaan, enz.
Naast workshops en opnamesessies voor de
musici begeleidde MO geluidstechnicus Dirk
Overeem een aantal studenten van de Abbey
Road Institute Amsterdam (muziekproductie en
geluidstechniek).

Talentontwikkeling:
De Academy orkestprojecten

Talentontwikkeling:
Arrangers Workshop & Junior Arrangers

De Metropole Academy organiseert orkestprojecten voor studenten van alle Nederlandse
conservatoria. Inmiddels zijn er 570 muziekstudenten ingeschreven, afkomstig van alle
conservatoria en vanuit alle disciplines.
De aangeboden projecten vormen een aanvulling

Ook in 2018 organiseerden wij de International
Arrangers Workshop. We selecteerden 8 jonge
arrangers uit 8 verschillende landen die de
unieke kans kregen om met het MO te werken
onder leiding van de veelgeprezen componist en
honorair dirigent Vince Mendoza. Zij mochten

arrangeren voor solist Becca Stevens en kregen
gedurende de week workshops van Vince
Mendoza. Op dinsdag 30 oktober vond het
slotconcert van deze bijzondere workshop plaats
in LantarenVenster in Rotterdam.

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.

Dit jaar was er ook weer een Junior Arrangers
Session. Onder leiding van Vince Mendoza kregen
5 jonge arrangeurs (14-17 jaar) een masterclass
arrangeren aan de hand van muziekstukken die
ze zelf hadden gecomponeerd en gearrangeerd
voor het Metropole Orkest.

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.

Jong Metropole

Corporate workshops

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 voor te bereiden 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.

Het Metropole Orkest verzorgt ook leiderschapsen communicatieworkshops voor professionals
werkzaam buiten het culturele veld. Deelnemers
beleven de magie van het Metropole Orkest en
ervaren hoe een dirigent 50 hoogopgeleide
professionals leidt op basis van inspireren,
motiveren en faciliteren. En dat onder hoge
tijdsdruk.

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.

Enkele reacties op de workshops:
“Het mooie is dat je in een orkest musici
doorlopend ziet wisselen van functie.
Een musicus begeleidt een collega en trekt
een minuut later zelf de aandacht naar zich
toe in een solo. Van je collega faciliteren
naar zelf soleren.”
“De dirigent had de perfecte balans tussen
inhoudelijke kennis, fysieke kunde, manier
van communiceren. De dirigent weet door
deze communicatie te motiveren, inspireren
en faciliteren, dat ga ik morgen naar mijn
werk meenemen.”

De app wordt intussen door meer dan 85
verenigingen in heel Nederland gebruikt en dat
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Uitgelichte productie Leading
What Heat (album en tournee)
Bokanté & Metropole Orkest
Opnamedata: 5-8 januari 2018
Locatie: MCO, Hilversum
Tournee: 29 september - 3 oktober 2018
Locaties: Muziekgebouw Frits Philips, Eindhoven
SPOT, Groningen,
Melkweg, Amsterdam
Parkstad Limburg Theaters Heerlen
TivoliVredenburg, Utrecht
Musikfest Bremen
Aantal bezoekers: 2.456
Publieksgroepen: Postmaterialisten en
Kosmopolieten *

“Metropole Orkest is zonder twijfel mijn favoriete
symfonische ensemble dat hedendaagse populaire
muziek speelt. Hun veelzijdigheid is ongekend en het is
een fantastische groep om mee te werken. Deze nieuwe
samenwerking is voor mij gelijke delen band-vocals-orkest en
we vormen en creëren de muziek als eenheid."
– Michael League

• Nieuwe samenwerking bandleider Michael
League (na Grammy Award winst ‘Sylva’
met Snarky Puppy)
• Tournee 5 concerten in NL, 1 in Bremen (D)
• Opname in co-productie, tournee
geproduceerd door het Metropole Orkest
Bokanté is Creools voor uitwisseling. Zangeres
Malika Tirolien en de overige zes bandleden zijn
afkomstig van vier verschillende continenten en
maken maatschappijkritische wereldmuziek die
connectiviteit, eenheid en liefde viert.
Metropole Orkest en Bokanté overschrijden
grenzen zonder concessies te doen aan de
integriteit van deze muziek.

* We segmenteren publieksgroepen op basis van leefstijl en waarden met het Mentality Model van Motivaction.
Dit model onderscheidt 8 sociale milieu’s en omvat de hele Nederlandse bevolking.
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Uitgelichte productie Heritage
Nat "King" Cole & Me and other songs
Gregory Porter & Metropole Orkest
Data: 19-21 maart en 14 juli 2018
Locaties: Koninklijk Theater Carré, Amsterdam
North Sea Jazz Festival, Ahoy Rotterdam
Aantal bezoekers: 4.596 + ca. 10.000 op NSJ
Publieksgroepen: Traditionele burgerij,
Postmoderne hedonisten
•B
 innen drie uur was Carré tweemaal
uitverkocht, een extra ingelast concert ging
nog op dezelfde dag in de verkoop
• 1/3 van het publiek was jonger dan 40 jaar
•N
 at “King” Cole & Me en eigen repertoire van
Metropole Orkest en Gregory Porter
De samenwerking tussen het Metropole Orkest
en Gregory Porter begon in 2012 met een
optreden in Paradiso. In 2013 speelden we op
North Sea Jazz (NSJ) en in 2014 was er een
Duitse tournee met acht concerten. In maart
speelden we met Porter drie concerten om zijn
grote voorbeeld Nat “King” Cole te eren, en op
het NSJ met tv-registratie.
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Uitgelichte productie Welcome
Symphony: Global Revolution of Dance
DJ Hardwell & Metropole Orkest
Datum: 18 oktober 2018
Locatie: Ziggo Dome, Amsterdam
Aantal bezoekers: 14.015
Kijk en luistercijfers: 1.066.548
Publieksgroep: Opwaarts mobielen en
Gemaksgeoriënteerden
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•V
 oorlopig laatste live-optreden DJ Hardwell
• Livestream en tv-opname uitgezonden door
MO, NTR, ADE, Hardwell, MOJO, Live Nation
en Tencent (China)
• 14.000 bezoekers, meer dan 1 miljoen kijkers
wereldwijd
Een groots opgezette liveshow tijdens
het Amsterdam Dance Event waarin de
wereldberoemde DJ Hardwell en het Metropole
Orkest het publiek meenamen in 30 jaar dancegeschiedenis. Hiermee werd het programma
interessant voor diverse leeftijdsgroepen.
Uiteindelijk was 34% van de bezoekers jonger
dan 30 jaar. Grote events als deze geven een
positief financieel resultaat en daarmee financiële
ruimte voor experiment bij onze ‘leading’
projecten.
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Uitgelichte productie Global
Holland Festival: Metropole Orkest &
soloists of the Syrian Big Band
Kinan Azmeh, Ibrahim Kevo,
Dima Orsho, Moslem Rahhal en
Eric Vloeimans
Data: 8-9 juni 2018
Locatie: Koninklijk Theater Carré
Aantal bezoekers: 2.410
Publieksgroep: Kosmopolieten
• Muziek van eeuwenoude volkstradities
uit al-Jazira
• Met de uit Syrië gevluchtte Kinan Azmeh,
Ibrahim Kevo, Dima Orsho, Moslem Rahhal
• Nederlandse verbinding door Eric Vloeimans
en het MO
Van oorsprong een landsgebied waar
verschillende volkeren en religies naast elkaar
leefden, wordt het huidige Syrië al decennialang
verscheurd door conflicten. Het programma
dat samengesteld was voor het Holland Festival
laat de rijke veelzijdigheid van de Syrische
muziektraditie horen. Of zoals initiatiefnemer
Hannibal Saad wist te verwoorden: “Hoe Syrië
zou kunnen klinken als er geen oorlog was.”
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Staf (A-Z)
Hildelies van Aerssen administrateur
Alma Albronda medewerker marketing
Jan Bastiani juridisch en beleidsadviseur
Gert-Jan Blom producer
Hein Bouwman floor manager
Yvonne Clazing directieassistent
Floor Cloo productieassistent
Jaco Cornelissen financieel adviseur
Marjolein Fischer programmering
Pieter Hunfeld hoofd marketing en development
Sophie Koopmans hoofd personeel, planning & productie
Embert-Jan Messelink bibliothecaris
Dirk Overeem geluidstechnicus
Jolien Plat senior marketeer
Theus de Ruig bibliothecaris
Robert Soomer artistiek manager
Jan Geert Vierkant directeur
Jan Visser orkestassistent

Vrijwilligers (A-Z)
Mary Besem, Caryanne Booster, Mick Boskamp, Wil Bout, Hannie Busking, Fred Dekker,
Rob Dekker (in dankbare herinnering), Katja Hunfeld, Kirsten van Engelenburg, Stefan Gerts,
Jos Gunneweg, Feike Klomp, Paul Schooneman, Richard Streng, Marianne van Vliet.

Vormgeving:
Jolien Plat
Speciale dank aan de volgende fotografen:
Nikolai Wolff (4, 25), Reinout Bos (11, 25, 26-27, 28), York Tillyer (24),
Joep van Aert (29), Marc van der Aa (29), Jan Visser (30), Ada Nieuwendijk (30, 31).

