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Bestuursverslag 2016
Introductie
De NSKA kijkt terug op een bijzonder jaar, waar - naast alle reguliere activiteiten, internationale 
masterclasses, concerten en (tussentijdse)examens - vooral het 15-jarig jubileum als hoogtepunt 
kan worden gerekend. Daarnaast is er ook een andere gebeurtenis als memorabel te typeren: de 
samenwerking met het Holland Festival, in de zomer van 2016. In de Tolhuistuin, een 
zalencomplex in Amsterdam, werd verspreid over meerdere zalen een dag lang aan verschillende 
aan de NSKA studerende kwartetten masterclasses gegeven door de vier leden van het 
internationaal hoog aangeschreven staande Kronos Quartet. 

Jubileum
Net als destijds de viering van het 10-jarig jubileum in 2011 werd ook ditmaal gekozen voor 
TivoliVredenburg, Utrecht als zijnde dè aangewezen lokatie om het derde NSKA-lustrum te 
vieren. Niet alleen gaan de banden met TivoliVredenburg lang terug, maar concerteren zowel veel 
NSKA-oudgedienden er op zeer regelmatige basis, als ook diverse NSKA-studenten van de 
huidige- of meer recentere lichting. 

NSKA-bestuurslid en mede-oprichter, componist en presentator van dienst Leo Samama had 
speciaal voor de gelegenheid een programma samengesteld waarbij er door vier kwartetten, 
opgesteld in een rij van in totaal 16 spelers, ieder kwartet afzonderlijk een deel van een bestaand 
werk speelde. 
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In de Hertz-zaal werd vóór de pauze op voornoemde wijze een imaginair nieuw werk gespeeld, 
bestaande uit: 

Allegro Vivace uit het kwartet in G, KV387 van W.A. Mozart - uitgevoerd door het Dudok 
Kwartet, gevolgd door het (zgn.) tweede deel, het 
Adagio non Lento uit het kwartet in a, opus 13 van F. Mendelssohn - uitgevoerd door het 
Matangi Kwartet. 
Het derde deel bestond uit het 
Assai Agitato, afkomstig van het kwartet in a, opus 41:3 van R. Schumann - uitgevoerd door het 
Varèse Kwartet
Het afsluitende laatste deel werd gespeeld door het Ragazze Kwartet. Voor dit deel werd de finale 
Vivace ma non troppo uit het kwartet in F, opus 96 van A. Dvorak geselecteerd. 

Leo Samama had dit eerste programma-onderdeel de toepasselijke naam ‘Un Quatuor 
Imaginaire’ gegeven. Wat volgde was een eveneens bijzondere formatie: Stefan Metz, oprichter 
en oud-directeur van de NSKA, gaf samen met het Tiberius Kwartet een gloedvolle uitvoering van 
Schubert’s Kwintet in C. 

Hierna werd tijdens de opvolgende pauze het glas geheven waarna het tweede gedeelte van het 
programma zich in een open ruimte van TivoliVredenburg afspeelde. 

Het publiek werd - zittend op het trapgedeelte tussen ‘Plein 6’ en ‘Plein 5’ - deelgenoot gemaakt 
van een eveneens ‘nieuw’ werk, net als voor de pauze samengesteld uit delen van bestaande 
werken, zij het dit keer afkomstig uit een andere, modernere periode: 

zo speelde het Matangi Kwartet een stuk van 
Alvarez - Metro Chabacano, het Ragazze Kwartet speelde 
Adams - John’s Book of Alleged Dances: Dogjam, het Varèse Kwartet speelde
Debussy - Kwartet in g, opus 10, het Dudok Kwartet speelde 
Pfitzner - Kwartet in c sharp minor, opus 36, het Ragazze Kwartet speelde 
John’s Book of Alleged Dances: Habanera, waarna het Varèse Kwartet het door Leo Samama 
samengestelde werk met de naam ‘Une Suite en Quatuor’ afsloot met 
Ravel’s Kwartet - Vif et agité.

Naast een bevlogen toespraak van Artistiek leider Marc Danel trad laatstgenoemde vervolgens 
aan met in zijn kielzog leden van het Cheng- en Aristos Kwartet. Zij speelden gezamenlijk een 

deel uit het octet van 
Mendelssohn: het 
Allegro moderato 
ma con fuoco. 
De middag werd 
besloten met een 
verrassingsoptreden 
van het Ebonit 
Saxofoonkwartet en 
twee optredens van 
respectievelijk het 
Atrium Quartet en 
het Tiberius Quartet. 

Het vijf uur durend 
evenement kan als 
uiterst succesvol 
worden beschouwd: 
dankzij de 
belangeloze inzet van 
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alle participerende kwartetten kon een staalkaart worden getoond van het enorme (strijk-)kwartet-
talent dat de NSKA in de afgelopen 15 jaar heeft voortgebracht. 

Kwartetten
Het Aristos Kwartet studeert sinds oktober 2015 aan de NSKA en continueerde in die 
hoedanigheid de tweejarige postacademisch voltijdopleiding in 2016.
Het talentontwikkelingsprogramma dat zij volgen bestaat uit: 

• wekelijkse strijkkwartetlessen door de eigen NSKA-docenten, 
• masterclasses - gegeven door internationaal vermaarde topdocenten als Vera Martinez, Luc-

Marie Aguera, Chrisophe Coin en Prof. Eberhard Feltz.  
• een programma voor strijkkwartetanalyse, marketing, fondsenwerving, programmering en 

podiumpresentatie.  
• een programma voor interne communicatie, verbetering van commitment; de psyche van een 

musicus. 

Deze programma’s werden gegeven door Paul Victor, Paul Scheepers, Martine van der Loo 
en Janwillem Toebes.

Volledig overzicht van de aan de NSKA studerende kwartetten: 

Postacademische tweejarige opleiding NSKA 

Aristos Kwartet (NL) 2e jaar, vanaf oktober 2015

Coaching à la carte NSKA 

Cassado Kwartet (Nederland) 
Syrène Saxofoonkwartet (Nederland) 
Acanthus Kwartet (Nederland)

Bachelor Strijkkwartet  i.s.m. Conservatorium van Amsterdam 
Ardemus saxofoonkwartet
Dostojevski Kwartet
Helikon Kwartet

Master Strijkkwartet  i.s.m. Conservatorium van Amsterdam 

Ebonit Saxofoonkwartet (Nederland) afgestudeerd in Juni 2016
Cheng Kwartet (Taiwan) vanaf oktober 2016

Curriculum 
Naast de reguliere strijkkwartetlessen, gegeven door Marc Danel en Stefan Metz (voormalig 
artistiek leider - tevens oprichter van de NSKA - en nog immer als docent aan de NSKA 
verbonden) en docenten van het Conservatorium van Amsterdam (Sven Arne Tepl en Kees 
Koelmans), werden er in totaal 6 masterclasses georganiseerd. 

Deze masterclasses, met normaliter een lengte van in totaal drie dagen, (de masterclasses van het 
Kronos kwartet uitgezonderd: zij verzorgden een 1-daagse masterclass; het Brentano Kwartet gaf 
een 2-daagse masterclass) werden verzorgd door internationaal vermaarde 
strijkkwartetspecialisten, zoals Vera Martinez (Casals Kwartet, Spanje), Prof. Eberhard Feltz 
(Hanns Eisler Hochschule, Berlijn, Duitsland – 2 masterclasses), 
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Christophe Coin (Quatuor Mosaïques, Oostenrijk), de vier leden van het Kronos Kwartet (USA) 
en de vier leden van het Brentano Quartet (USA). Vrijwel alle masterclasses vonden plaats in het 
Conservatorium van Amsterdam, alleen de masterclass van het Kronos Kwartet vond elders 
plaats: in de Tolhuistuin, Amsterdam. 

Foto: Brentano Kwartet met het Cheng Kwartet

De laatste middag van de masterclasses is openbaar: deze zondagse masterclasses, gehouden in 
Sweelinckzaal dan wel Bernhard Haitinkzaal van het Amsterdamse Conservatorium, werden 
bijgewoond door gemiddeld 25 belangstellenden per openbare masterclass. 

Er waren in 2016 vier examens: het Ebonit Saxofoonkwartet deed haar Master examen, het 
Aristos Kwartet deed haar overgangsexamen als Post-Doc kwartet, naast een individueel (solo-) 
examen.  Het Cheng Kwartet deed toelatingsexamen voor de ‘Master Strijkkwartet’. In de 
examencommissies van de postacademische opleiding en master opleiding hadden, naast de 
vaste NSKA docenten, Arno Bornkamp (docent saxofoon Conservatorium van Amsterdam), 
Femke Ijlstra (saxofoniste, extern deskundige), Yovan Markovitch (cellist Danel 
Kwartet),Joachim Eilander (cellist; voormalig lid Rubens Kwartet), Sven Arne Tepl (Hoofd 
Klassiek Conservatorium van Amsterdam) en Kees Koelmans (docent viool/coördinator 
kamermuziek Conservatorium van Amsterdam) als commissieleden zitting. 

Alle reguliere examens zijn met goed gevolg afgelegd: het Ebonit Saxofoonkwartet slaagde met 
een 9,5; het Aristos Kwartet werd toegelaten tot het tweede jaar van de postdoctorale opleiding 
en het Cheng Kwartet werd toegelaten tot de masteropleiding. Het individuele examen van de 
leden van het Aristos Kwartet werd goed ontvangen: met name de twee violisten speelden op 
hoog niveau.  
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Naast het eerder genoemde talentontwikkelingsprogramma dat het voltijdskwartet heeft gevolgd, 
werden er ook in 2016 individuele instrumentlessen gegeven. De vioollessen werden door Maria 
Milstein en Nadia Wijzenbeek gegeven en de altvioollessen en cellolessen door respectievelijk 
Sven Tepl en Charles Watts. 

Concerten en workshops
Als onderdeel van de NSKA-opleiding geven de aan de NSKA studerende kwartetten op zeer 
regelmatige basis diverse concerten, zowel in Amsterdam als elders in het (buiten-)land. Niet 
alleen om zoveel mogelijk vlieguren te maken, het genereert bovendien de nodige extra exposure. 
Naast verschillende ‘Kunst in de Kamer-concerten’ werden er concerten gegeven in 
TivoliVredenburg (Utrecht), Stadsgehoorzaal (Leiden), Foyer van de Nationale Opera 
(Amsterdam) en het Concertgebouw van Amsterdam. Ook in Splendor en Pakhuis de Zwijger 
werd met name door het Aristos Kwartet regelmatig opgetreden. Voornoemd kwartet gaf 
daarnaast verschillende concerten in Frankrijk - waar het in Parijs een masterclasses bij Heime 
Müller volgde - en in Spanje een masterclass bij het Casals Kwartet. Ook in Duitsland was het 
kwartet actief: in Weikersheim werd bij de JMI Chamber Music Campus gemusiceerd. In 
Nederland was het kwartet op twee festivals te beluisteren: het Wonderweel Festival en het 
Muziekfestival Kamerklanken in Den Bosch. 

�

Net als in voorgaande jaren het geval hebben er ook in 2016 een aantal corporate workshops 
plaatsgevonden. Sinds 2013 werd met advies en trainingsbureau CBE een trainingsworkshop 
professionele ontwikkeling en persoonlijk competenties voor onderwijs- en zorginstellingen 
opgezet. 

Deze workshop werd in 2016 viermaal verzorgd op uiteenlopende locaties door Nederland. De 
workshop blijkt een effectief middel om het strijkkwartet als zodanig bij een breder, vaak nieuw, 
publiek onder de aandacht te brengen. 
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Media
Ook in de media was er aandacht voor de NSKA en/of de verschillende (oud-)studenten. In het 
zesde seizoen van het TV-programma De Tiende van Tijl werd bij iedere aflevering stilgestaan bij 
een werk voor strijkkwartet, uitgevoerd door een NSKA-kwartet, waaronder: het Matangi Kwartet, 
het  Acanthus Kwartet, het Ragazze kwartet, het Nostos Kwartet, het EnAccord Kwartet en het 
Aristos Kwartet. Een mooie mix van alumni en huidige, bij de  NSKA studerende kwartetten. Ook 
bij het veelbekeken televisieprogramma Maestro speelde een NSKA-kwartet: in de finale werd een 
beroep gedaan op het Aristos Kwartet om de twee overgebleven kandidaten te helpen bij het 
instuderen van een heuse symfonie: de vijfde van Beethoven. Op de radio was er aandacht voor 
het ‘Concerts Hart & Ziel Radio 4 festival’ in Tivoli Vredenburg, waar het Aristos Kwartet aan 
meewerkte. In dagblad Trouw verscheen rondom het 15-jarig jubileumconcert een uitgebreid 
interview met artistiek leider Marc Danel. Naast de ‘oude’ media is er ook via social media als 
Twitter, Facebook en de eigen website aandacht gevestigd op de diverse activiteiten van de 
NSKA. Daarnaast zijn er een zestal nieuwsbrieven verstuurd.

Samenwerking
CvA

Sinds 2014 is er een structurele samenwerking met het Conservatorium van Amsterdam, naast 
een Bachelor Strijkkwartet wordt sinds ’13/’14 eveneens een gezamenlijke Master Strijkkwartet 
aangeboden. Marc Danel voert de artistieke scepter over beide opleidingen. 
Veel dank zijn wij verschuldigd aan Sven Arne Tepl voor de goede samenwerking. Een van de 
gezamenlijke, gerealiseerde plannen was de opname en realisatie van een online masterclass, 
gegeven door artistiek leider Marc Danel, met als cursisten de leden van het Cheng Kwartet. 
Deze online masterclass zal worden verspreid via het’CvA-online’-kanaal, een betaalkanaal met 
verschillende online lesprogramma’s van het Conservatorium van Amsterdam. De release van 
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deze online cursus zal naar verwachting in de lente van 2017 zijn, en zal ook op de NSKA website 
te zien zijn. 

Overig

De samenwerkingen met de Stadsgehoorzaal Leiden, Concertgebouw Amsterdam en 
TivoliVredenburg, Utrecht werden gecontinueerd. Banden werden aangehaald met de Nationale 
Opera & Ballet, Amsterdam. In Leiden traden het Aristos Kwartet en het Cheng Kwartet op in 
de serie ‘Bij het scheiden van de Markt’; in Utrecht verzorgden het Cheng Kwartet en het Ebonit 
Saxofoonkwartet een lunchconcert in de grote zaal van TivoliVredenburg tijdens het 
internationale IAMA congres in april. Het Cheng Kwartet gaf in de foyer van de Nationale Opera 
& Ballet een concert, ook voor het komende seizoen staan er afspraken. Ook met het 
Concertgebouw Amsterdam zijn afspraken gemaakt voor 2017. 

Met de directies van de Muziekschool van Amsterdam en Muziekschool Amstelveen zijn 
verregaande gesprekken gevoerd over het opzetten van een structurele samenwerking met als 
werktitel ‘Talentontwikkeling 3.0’. Daarnaast zijn meerdere gesprekken gevoerd met de directie van 
de String Quartet Biënale Amsterdam (SQBA), met betrekking tot participatie-afspraken tijdens 
de te houden Biënale, in 2018.

Internationaal
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Samen met onze internationale partners, zoals Pro Quartet en de European Chamber Music 
Academy en anderen,  maken we deel uit van een internationale keten van strijkkwartet-
opleidingen. 

Daar waar mogelijk biedt de NSKA de kans aan zeer getalenteerde buitenlandse kwartetten om 
van de expertise van de NSKA te profiteren en aan Nederlandse kwartetten om uitgezonden te 
worden naar het buitenland. Inmiddels is daartoe een consortium van samenwerkende partijen 
bijeengebracht, zoals het Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid (Spanje), 
Birmingham Conservatoire (Engeland), ProQuartet Association (France), Festival 
International de quatuors à cordes du Luberon (Frankrijk), Konzerthaus Berlin (Duitsland), 
Camerata Orphica (Bulgarije) en TivoliVredenburg (NL). Samen met bovenstaande 
samenwerkende partners is inmiddels een Europese subsidieaanvraag gedaan (met als 
projectnaam Opus20) om daarmee voldoende financieel fundament te leggen teneinde een 
uitwisseling van kwartetten en bijkomend extra onderricht mogelijk te maken.

Organisatie
Personele bezetting

De artistieke en zakelijke leiding was ook in 2016 in handen van respectievelijk Marc Danel en 
Janwillem Toebes. In vaste dienst als docent: Stefan Metz, oprichter van de NSKA en voormalig 
(artistiek-) directeur. Eind november liet zakelijk leider Janwillem Toebes het NSKA-bestuur weten 
weliswaar zijn contract uit te dienen tot 1 april 2017, na deze datum evenwel nieuwe uitdagingen 
na te jagen. Het bestuur betoonde verrassing, droefheid en begrip maar tevens dankbaarheid voor 
zijn inspanningen van de afgelopen twee jaar. Het bestuur is begin december een 
sollicitatieprocedure begonnen in de zoektocht naar een nieuwe zakelijk leider.

Bestuur

Eind februari heeft Mr. Anne Marie Stordiau besloten zich terug te trekken als voorzitter van 
bestuur. Haar verhuizing naar Londen maakte dat het voorzitterschap niet te combineren viel met 
haar nieuwe werkzaamheden in Groot Brittanië. De NSKA is Anne Marie Stordiau veel dank 
verschuldigd voor de jarenlange toewijding en betrokkenheid bij de NSKA. Eerst als regulier 
bestuurslid, later ook als voorzitter. Het bestuur heeft penningmeester Prof. dr. Philip de Jong 
verzocht als waarnemend voorzitter te fungeren tot een opvolger gevonden was. Medio december 
werd een nieuwe voorzitter gepresenteerd: oud-internist Dr. Bas van Ouwerkerk, vanaf 2017 
daadwerkelijk als voorzitter in functie tredend. Jos Ferenschild, al sinds 2002 een uiterst 
betrokken bestuurslid van de NSKA, trad af en werd opgevolgd door Dr. Jan Karel Koppen, oud 
directeur beleidsontwikkeling NWO. Mede dankzij de niet aflatende inzet van Jos Ferenschild - 
zeker ook wat betreft het verwerven van financiën door de jaren heen - is de NSKA ook hem veel 
dank verschuldigd. 

Het bestuur van de Stichting NSKA heeft in 2016 in totaal vier keer vergaderd: 5 januari, 3 maart, 
2 mei en 21 december. Ook een tweetal officieuze bijeenkomsten vonden plaatst: op 24 augustus 
en 29 november. Het bestuur past de Cultural Governance Code toe en hanteert onder meer een 
daarbij behorend rooster van aftreden. 

Financiën
Door het wegvallen van overheidssubsidie is het sinds 2014 niet meer gelukt om de begroting 
sluitend te krijgen. Dit werkt - net als in 2015 - nog immer door in de cijfers van 2016. Er zijn 
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weliswaar verschillende kostenbesparende maatregelen getroffen, zoals een verhoging van het 
collegegeld en sinds oktober 2016 een verlaging van de maandelijkse beursuitkering aan het 
voltijdskwartet, van €250 netto per maand. De inkomsten uit corporate workshops, diverse 
gegeven concerten en inkomsten van de Stichting Vrienden NSKA zijn niet voldoende om de 
volledige exploitatie te dekken. Het negatieve resultaat (€29.257) van 2016 komt zodoende ten 
laste van het eigen vermogen. Het eigen vermogen bedroeg op 1 januari 2016 €137.822 en is op 
31 december 2016 afgenomen tot €108.565. Het bestuur heeft zich op de gewijzigde 
omstandigheden beraden en heeft een wervingsplan met verschillende onderdelen in gang gezet.

Fondsen 

Er is voor €52.875 bijgedragen aan financiële steun aan de NSKA. Grote dank gaat daarbij uit 
naar onderstaande fondsen:
 
• Stichting Doelwijk
• Prins Bernhard Cultuurfonds 
• Van Bijleveltstichting
• Stichting BOO
• Stichting Vrienden van de NSKA
• Hinderrust Fonds
• St. Kattendijke/Drucker 
• Anoniem fonds

Ten slotte

Ook de komende jaren zal de NSKA met de beperkte middelen die het heeft zich vol ambitie 
inzetten bij het opleiden van een nieuwe generatie jonge, talentvolle kwartetmusici tot het 
allerhoogste niveau, daarmee de urgentie van een hoogwaardige kwartetcultuur blijvend te 
benadrukken, levend te houden en op de wereldkaart te zetten. Ambitie alleen is echter niet 
genoeg, het vraagt daarnaast extra inspanning van alle bij de NSKA betrokken medewerkers. 
Zowel op het gebied van het aanboren van verschillende (alternatieve) financieringsvormen als 
bij het onderzoeken (en aanknopen) van - soms minder voor de hand liggende - 
samenwerkingsverbanden, teneinde ook de komende jaren het voortbestaan van de 
NSKA-opleiding mogelijk te maken. 

Dank 
Het	bestuur	wil	graag	de	volgende	mensen	danken	voor	hun	inspanningen,	met	name	ook	gezien	
de	extra	verrichte	inspanningen	ten	behoeve	van	het	15-jarig	jubileum:	het	ar?s?eke	en	zakelijke	
team,	bestaande	uit	Marc	Danel	(ar?s?ek	leider/hoofddocent),	Stefan	Metz	(oprichter/docent)	en	
Janwillem	Toebes	(zakelijk	leider),	het	bestuur	van	de	S?ch?ng	Vrienden	NSKA	en	boekhouder	
Gerard	Boltje.		 	 	 	 	
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Amsterdam,  … maart 2017

Bas van Ouwerkerk, 
voorzitter bestuur Stichting Nederlandse StrijkKwartet Academie
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