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Voorwoord
Hierbij presenteren wij met veel genoegen ons jaarverslag 2019: een bijzonder jaar, waarin het werk van onze
stichting in de persoon van de directeur werd genomineerd als Amsterdammer van het Jaar 2019.
Philomela bestond in 2019 elf jaar. Met gepaste trots kijken wij terug op elf jaar hard werken, waarin wij 14
heel verschillende producties ontwikkelden en samenwerking aangingen met zeer diverse culturele en maatschappelijke organisaties. Vanaf de start in 2008 hebben wij bijna 700 voorstellingen gegeven en daarmee zo’n
70.000 mensen kunnen bereiken met de schoonheid en de kracht van klassieke muziek.
In 2019 gaven we voor bewoners van zorginstellingen 50 uitvoeringen van de muziekproductie L’Amour est un
Oiseau, waarvan zeven uitvoeringen van Dierenliedjes. De Knuffelconcerten blijken in een grote behoefte te
voorzien: het aantal groeide in 2019 spectaculair: van zes naar zestien. Bijzonder trots waren we ook op de
samenwerking met De Hermitage, waar wij een concert gaven bij de tentoonstelling Classic Beauties.
Het Zwaluwkoor van autochtone Amsterdammers, expats en voormalige vluchtelingen, dat we in 2017 ontwikkelden, groeide in 2019 mede dankzij dirigent Luciana Cueto uit tot een flink koor van meer dan 30 mannen, vrouwen en kinderen van 14 nationaliteiten. Geïnspireerd door de unieke formule waarbij mensen van
allerlei nationaliteiten elkaar op gelijkwaardige basis ontmoeten om samen te zingen, konden we tot onze
grote vreugde in 2019 ook een Zwaluwkoor oprichten in Utrecht.
Ook produceerden we in 2019 vijf concerten in de serie Klassiek in West 2018-2019: Aan de vergetelheid ontrukt 1 met werk van vervolgde en ‘vergeten’ componisten, Sounds of Somalia met onder meer Somalische
volksmuziek, de aanstekelijke voorstelling Flamencofeest, Aan de vergetelheid ontrukt 2, met de wereldpremière van Bewaakte Overweg, een compositie van onze ‘eigen’ Ton van den Hengel en – als laatste en vijfde
concert – de buitengewoon goed bezochte ‘uitsmijter’ Peter en de wolf.
Omdat wij onze concerten bereikbaar willen houden voor zoveel mogelijk mensen dragen de instellingen waar
Philomela optreedt daaraan financieel maar zeer beperkt bij. Het leeuwendeel van onze inkomsten komt uit
kaartverkoop, donaties en fondsen. Ook bieden wij bedrijven de mogelijkheid zich met ons te verbinden in een
partnerschap. Onze overhead is minimaal: wij besteden vrijwel alle inkomsten aan de producties.
Wij zijn blij te kunnen steunen op een professioneel en actief bestuur. Eind 2019 volgde Marinus Pannevis
Matty Veldkamp op als nieuwe voorzitter. Ook onze ambassadeurs zijn voor ons van onschatbare waarde: zij
steunen onze missie waar zij maar kunnen.
En last but not least danken wij onze musici, adviseurs, vrijwilligers en de (zorg)instellingen waar wij optreden,
omdat zij geloven in onze missie: mensen verbinden via de kracht en schoonheid van klassieke muziek.
De nominatie als Amsterdammer van het Jaar 2019 werd op 16 februari 2020 verzilverd. We hopen door deze
eervolle titel nog meer donateurs, partners en instellingen aan ons te kunnen binden om nóg meer mensen te
kunnen bereiken met de kracht en de schoonheid van klassieke muziek. Precies een maand later ging Nederland op slot en konden we onze uitvoeringen niet meer realiseren. Hoe we niet bij de pakken gingen neerzitten, maar bewoners van zorginstellingen toch wisten te bereiken, is stof voor het jaarverslag van 2020 (maar
kunt u ook vast een beetje lezen onder het kopje Ambities voor 2020).
Merel Huizinga, directeur
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Waar wij voor staan
Artistieke ambities
Wij verbinden mensen via de kracht en schoonheid van muziek en kunst. We spreken nadrukkelijk over ‘muziek en kunst’, omdat we waar mogelijk muziek verbinden met andere vormen van kunst, zoals literatuur,
filosofie of dans.
Wij vinden het vanzelfsprekend dat wij bij onze producties professionele musici inzetten, die wij hiervoor een
redelijk honorarium bieden.
Maatschappelijke ambities en doelgroepen
Philomela maakt klassieke muziek toegankelijk, in het bijzonder voor mensen die door hun geringe mobiliteit
niet in staat zijn concerten te bezoeken, of door hun leeftijd of achtergrond niet gemakkelijk toegang hebben
tot klassieke muziek. Hiertoe zoeken wij mensen op waar zij zijn: in een zorginstelling, op school, in de bibliotheek of in de wijk. Ook verbinden we via onze concerten waar mogelijk mensen van verschillende culturen.
Producties
Met bescheiden middelen hebben wij in 2019 bijna 70 voorstellingen en nog veel méér muzikale ontmoetingen geproduceerd voor ongeveer 5.500 mensen, verspreid door het hele land.
Onze ambities gaven we vorm in onder meer:
* 43 uitvoeringen van (variaties op) L’Amour est un Oiseau voor bewoners van zorginstellingen
* 16 uitvoeringen van het Knuffelconcert en 7 Dierenliedjesconcerten in zorginstellingen
* 34 repetities en 3 uitvoeringen van het Zwaluwkoor Amsterdam
* De oprichting en eerste repetities van het Zwaluwkoor Utrecht
* vijf concerten in de serie Klassiek in West 2018-2019: Aan de vergetelheid ontrukt 1 met werk van vervolgde
en ‘vergeten’ componisten, Sounds of Somalia met Somalische volksmuziek, een documentaire en een paneldiscussie, de aanstekelijke voorstelling Flamencofeest, Aan de vergetelheid ontrukt 2, met het allerlaatste Nederlandse optreden van het befaamde Doelenkwartet en de familievoorstelling Peter en de wolf.
* een afscheidsconcert voor de tentoonstelling Classic Beauties in De Hermitage Amsterdam
Impact iets te veel verbinden /soms ander woord
De klassieke muziekproducties van Philomela brengen mensen samen die doorgaans weinig contact met elkaar
hebben. Zo zingen in het Zwaluwkoor oude en nieuwe Amsterdammers en Utrechters samen . Zo bevordert
het koor de integratie tussen vluchtelingen en Nederlanders. In onze serie Klassiek in West verbinden wij
verschillende culturen, kunstvormen en koppelen wij muziek met maatschappelijke vraagstukken. Met onze
Knuffelconcerten laten we bewoners van woonzorginstellingen even op een andere manier kennis maken met
de buitenwereld en (soms) met hun vroegere leven, waarin huisdieren een rol spelen.
Ook onze productie L’Amour est un Oiseau heeft meer impact dan ‘een uur muziek en ontspanning’. Veel
zorginstellingen vragen ons terug, omdat medewerkers ervaren dat bewoners na een concert meer en beter
communiceren en soms minder medicijnen nodig hebben. Het personeel ervaart de concerten als ontlastend
en inspirerend. Voor Philomela is dit zeer waardevol en voedt ons om door te gaan.
Ook via onze werkervarings- en stageplaatsen en het zorgvuldige relatiebeheer van Philomela hebben wij
maatschappelijk impact.
Daarnaast dragen onze voorstellingen en concerten bij aan liefde en belangstelling voor cultuur. Concreet
deden wij dit in 2019 met de volgende producties:
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L’Amour est un Oiseau: cultuur en leefbaarheid in zorginstellingen
In 2019 gaven wij 50 uitvoeringen van L’Amour est un Oiseau, een productie met bekende en minder bekende
klassieke muziek, waarbij we de achtergronden toelichten met verhalen en anekdotes. Deze toegankelijke
voorstelling richt zich voornamelijk op bewoners van zorginstellingen. Bewoners zingen en spelen mee in de
voorstelling. Binnen deze serie ontwikkelden we varianten zoals Dierenliedjes, Bella Italia en Floraconcert.

Impact
We bespreken de concerten altijd na met bewoners en medewerkers. Bewoners geven vaak aan dat de concerten hen terugvoeren naar hun leven van vroeger en dat zij het fijn vinden dat zij worden betrokken en nog
iets nieuws leren. Medewerkers vertellen vaak dat bewoners zich na de concerten meer herinneren, actiever
zijn, zich meer met elkaar verbonden voelen en soms minder medicijnen nodig hebben én dat onze concerten
het personeel ontlasten en inspireren. Zo helpen wij mee de leefbaarheid in zorginstellingen te verbeteren en
cultuur voor bewoners bereikbaar te maken.
‘‘De bewoners genoten zichtbaar van dit optreden, hoe Merel dit wist over te brengen naar het publiek was
fenomenaal. Ook het verhaal dat bij de liederen hoorde, sloot goed aan en was goed te volgen. Er waren zelfs
bewoners die in de lucht mee zaten te spelen op de piano, de klanken waren dan ook erg herkenbaar. De bewoners waren ook erg onder de indruk van het pianospel van Eline.’
Dagbestedingscoach woonzorginstelling Hoppesteyn, Rotterdam
‘Wat een heerlijke zondagmiddag in ons huis met Merel Huizinga als zangeres en Ruben Plazier als pianist.
L’Amour est un oiseau was de titel van het gevarieerde programma met beroemde klassiekers waar de warmte
en liefde in doorklonk. Merel had veel contact met de bewoners. Ook leuk dat bewoners in alle variaties van
Mozart op Kortjakje mee konden zingen met Ruben. Een echtpaar op de eerste rij vond het geweldig dat ze dit
samen konden beleven en een mevrouw uit de wijk vond dit zelfs het mooiste concert van het jaar. Ook de
mooie jurk van Merel werd geprezen en er werd aan het eind zelfs gedanst. Heerlijke sfeer, waarbij iedereen er
echt even uit was. Dankjewel Stichting Philomela die dit mogelijk maakte en kom zeker nog eens terug!’
Marian Lubbers, medewerker welzijn Bartholomeus Gasthuis, Utrecht.
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‘Wat mooi! Belangrijk dat mensen feilloos aanvoelen dat dit live gespeeld wordt! Dus klassieke muziek onversterkt en door geschoolde musici. Ze horen echt dat dit klasse heeft. Dit programma is voor mensen die van
klassiek houden, maar ook voor mensen die van meezingers houden. Ze waren muisstil en geïnteresseerd en ze
zongen ook lekker mee!’
Wilma Lutterlof, activiteitentherapeut woonzorginstelling Flesseman, Amsterdam

L’Amour est un Oiseau is in 2019 mogelijk gemaakt door:
Fondsen:
Stichting Leeuwen van Lignac
Ars Donandi
Carel Nengerman Fonds

Sponsoren en partners:
Hemubo
Holland Casino
ASML
IJmond & Associatie Uitvaartverzorging
Duyts Bouwconstructies
CW Beheer
Specsavers

Knuffelconcert: broodnodige aanraking
Het Knuffelconcert is een variatie op L’Amour est un Oiseau, waarbij dieren in de muziek en in levenden lijve de
hoofdrol spelen.
Bewoners kunnen de dieren op schoot nemen en aanhalen. Zo worden zij met meerdere zintuigen betrokken
bij de voorstelling. Veel bewoners genieten van het huid-op-huidcontact, dat sommigen helaas maar zelden
ervaren. Bij het Knuffelconcert werken we samen met dierencastingbureau Catvertise en kat Abatutu, die in
2018 de allereerste Oeuvreprijs voor dieren kreeg op het Filmfestival in Utrecht.
Impact
Hoe kunnen we de impact van de Knuffelconcerten beter duidelijk maken dan met de reacties vanuit de
woonzorginstellingen? De combinatie van liederen over dieren met échte, aaibare dieren activeert verschillende zintuigen, waardoor de uitvoering een nog grotere impact heeft dan een gewoon concert. Hiernaast
genieten de bewoners zichtbaar van de dieren. Zij blijven na afloop – vanwege de dieren - langer “hangen” en
natuurlijk om na te genieten.

Naast het Knuffelconcert hebben we ook de voorstelling Dierenliedjes: hierin spelen dieren wel de hoofdrol in
de muziek, maar zijn er geen levende dieren aanwezig.
‘Het knuffelconcert was een groot succes! Zeker met ‘glamourkat’ Abatutu, bekend als knappe hoofdrolspeler
in de film De wilde stad. Wat – onder andere – opviel was de veilige manier waarop onze bewoners in staat
werden gesteld om de dieren te knuffelen en te aaien. Zowel voor onze bewoners als voor de dieren werd het
op die manier een heel fijn samenzijn. Ook de muzikale omlijsting was erg leuk: bewoners werden betrokken bij
de muziek en hebben ook hiervan enorm genoten!
Ook de medewerkers waren enthousiast over het optreden, het is altijd heel erg fijn om de bewoners zo te zien
genieten en ook waren ze enorm te spreken over hoe goed het optreden geregeld en georganiseerd was.’
Medewerkster Emmahof, Amsterdam
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‘Het Knuffelconcert heeft onze bewoners van Rijckehove een middag vol positieve prikkels gegeven, waarbij alle
zintuigen gestreeld werden!
Zeer bijzonder hoe de Philomela in een grote zaal vol mensen een sfeer kan creëren alsof je in een huiskamer zit
en even wegdroomt.
Al luisterend naar prachtige muziek spelen er honden en katten in het zicht van de bewoners of komen ontspannen bij ze zitten alsof ze al jaren hun eigen huisdier zijn. Tussendoor worden de mooiste dierenverhalen
verteld, kijken ze naar een dame die mooi danst en strijkt een kleurrijke vogel op hun hand neer.
De vier dames, acht katten, twee honden en twee vogels hebben ieder met hun eigen professionaliteit de bewoners een bijzondere en waardevolle middag bezorgd. Heel hartelijk bedankt!’
Yvette Snoodijk, dagbestedingscoach Rijckehove – De Zellingen, Capelle aan den IJssel
‘Het was heel leuk! Er waren allemaal dieren: hondjes, katten en konijntjes… die zaten eerst allemaal keurig
aan een tuigje om te wennen en later mochten ze los en bij de mensen op schoot. We mochten de dieren ook
eten geven, dan stond er keurig een hapje in een bak als wij de dieren op schoot hadden waardoor we ze zonder geknoei konden voeren. Dat was echt heel goed geregeld.
Er was ook een heel bijzondere poes, dat zag je meteen. Maar hij was heel lief! En wat ook zo leuk was: er waren ook een zangeres en een pianist, die liedjes zongen en speelden. We kregen de tekst van het liedje en we
mochten allemaal meezingen.’
Mevr. H., bewoonster Emmahof, Amsterdam
De Knuffelconcerten zijn in 2019 mogelijk gemaakt door de volgende fondsen:
R.C.O.A.K.
Fonds Sluyterman van Loo

Jong geleerd ... : verbinden van generaties
In samenwerking met de opleiding Muziekeducatie van het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam geven wij
een aantal muzieklessen aan basisschoolleerlingen die niet op reguliere basis muziekles krijgen. In deze lessen
bereiden de kinderen een concert voor dat zij – samen met professionele musici van Philomela – geven aan
ouderen in een woonzorgcentrum in de buurt van de school. In 2019 hebben wij in samenwerking met onder
meer de Talentenmakelaars in Amsterdam voorbereidingen getroffen voor een aantal lessen in 2020.
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‘De eerste keer dat de kinderen een muziekfragment hoorden werd er nog wat gelachen. Maar het is ongelofelijk hoe snel de kinderen de klassieke muziek als “normaal” gingen ervaren en zelfs mooi begonnen te vinden.
Muziek verbindt. Dat merkte je hier zeker. De ouderen van de zorgcentra waren geweldig. Zij hebben niet alleen het hart van de juf gestolen, maar ook van alle kinderen. Bedankt stichting Philomela!'
Docente OBS De Klimop in Capelle aan den IJssel
Impact
Jong geleerd ... laat kinderen niet alleen kennismaken met klassieke muziek, maar oefent hen ook in vaardigheden als taal, spel en beweging, stemgebruik, presentatie, concentratie en samenwerking. Deze vaardigheden kunnen van meerwaarde zijn in hun verdere leven. Ook stimuleert Jong geleerd ... hun fantasie, creativiteit en zelfvertrouwen, wat hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komt.

Afscheidsconcert Classic Beauties in De Hermitage
Op 16 juni 2018 opende de tentoonstelling Classic Beauties.
Kunstenaars, Italië en de schoonheidsidealen van de 18de
eeuw in de Hermitage Amsterdam. Omdat zowel De Hermitage als Philomela in dat jaar 10 jaar bestonden, vroeg het
museum Philomela voor de randprogrammering van klassieke concerten. Besloten werd Philomela de eer te gunnen het
concert te geven op de drukbezochte laatste dag van de
tentoonstelling. Mezzosopraan Merel Huizinga en pianiste
Dessy Radeva kozen hiervoor een repertoire uit dat nauw
aansloot bij het land en de periode waarop de tentoonstelling focuste: Italië in de achttiende eeuw.

Klassiek in West: eenheid in verscheidenheid
In 2019 produceerden we vijf concerten in de serie Klassiek
in West, die al in 2018 was gestart - als vanouds in de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West.
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Op 3 maart 2019 was in Aan de vergetelheid 1 muziek te horen van vervolgde en vergeten componisten, zoals
het allerlaatste werk van Leo Smit, die twee maanden later werd vermoord in Sobibor en de Aubade 1944 die
Flothuis schreef in kamp Vught. Het afwisselende programma werd uitgevoerd door sopraan Irene Maessen,
fluitiste Eleonore Pameijer en pianiste Reinild Mees.

Klassiek in West: Peter en de wolf – september 2019
Op zondag 28 april vonden Kowfurow Ali (zang), pianist Hans de Wild en percussionist elkaar in Sounds of
Somalia: een uitvoering van Somalische volksliedjes over de liefde, het leven vóór de burgeroorlog en de hoop
op terugkeer. Bij dit multimediale concert boden een documentaire en een paneldiscussie meer achtergrond
bij de Somalische orale cultuur, die ernstig wordt bedreigd door de verstrooiing van de bevolking over de hele
wereld.
Op 12 mei organiseerden we een aanstekelijk Flamencofeest met zangeres Erminia Fernández Córdoba, gitarist Arturo Ramón, flamencodanseres Kika en - last but not least - dirigent Ed Spanjaard zoals weinigen hem
kennen: als gepassioneerd flamencodanser. Aan het eind van de uitvoering kreeg het publiek de gelegenheid
mee te dansen.
Op 23 juni gaf het gerenommeerde Rotterdamse DoelenKwartet hun allerlaatste concert in Nederland: het
kwartet stopte na ruim 25 jaar. Voor Aan de vergetelheid ontrukt 2 kozen de musici stukken die hen na aan
het hart liggen. Trots presenteerden we ook de wereldpremière van Bewaakte Overweg, een compositie voor
mezzosopraan, handtrommel en piano van onze eigen Ton van den Hengel.
In een afgeladen Jeruzalemkerk vormde het familieconcert Peter en de wolf een knallende afsluiting van de
serie Klassiek in West 2018-2019. Wij brachten de musici en de verteller bij elkaar en vroegen hen na afloop de
aanwezige kinderen een gratis proefles te geven op hun instrument. Mede hierdoor klonk er tot laat muziek en
gelach in de Jeruzalemkerk.
De eenheid in al deze verscheidenheid ligt – waar mogelijk – in vier dingen: het samenbrengen van verschillende kunstvormen als muziek, dans en film, het bij elkaar brengen van musici in vaak ongebruikelijke combinaties, aandacht voor de relatie tussen muziek en maatschappij en de participatie van het publiek.
Voor de catering bij deze serie werken we zoveel mogelijk samen met lokale ondernemers.
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Klassiek in West: Flamencofeest – mei 2019 met dirigent, flamencodanser Ed Spanjaard
‘Graag wil ik u bedanken voor het organiseren van de fantastische Flamencomiddag in de Jeruzalem kerk op 12
mei jl. In die prachtige ruimte kregen wij een opvoering te zien van zeer hoog niveau, uitgevoerd door gedreven enthousiaste jonge Spaans/Nederlandse musici. Mijn moeder van 88 jaar oud (het was Moederdag) en ik
hebben genoten van het optreden, waar het enthousiasme van afspatte. Ook het optreden na de pauze van
dans met zang door "Ed Spanjaard en vrienden", was enorm inspirerend. Ook hier was te zien dat de artiesten
zelf er zoveel plezier in hadden om op te treden en die vrolijkheid sloeg op ons over. Zo vaak krijg je niet de kans
om in Nederland een flamenco optreden mee te maken en de warme sfeer in dat mooie gebouw, heeft ons
geraakt. Wij zien uit naar andere optredens die door uw Stichting in de Jeruzalemkerk worden georganiseerd.
Het was een middag die zeer de moeite waard was en in onze herinnering gegrift zal blijven.’
Mail van een bezoeker van het Flamencofeest op 12 mei 2019
Klassiek in West werd in 2019 mogelijk gemaakt door:
VSBfonds
AFK
Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten West

Het Zwaluwkoor: ontmoeting van oude en nieuwe Amsterdammers en Utrechters
Het Zwaluwkoor is een unieke muzikale ontmoeting van autochtone Nederlanders, expats en voormalige
vluchtelingen. In 2017 richtte Philomela het eerste Zwaluwkoor op in Amsterdam, met als doel zangers van
heel verschillende achtergronden op een gelijkwaardige manier met elkaar in contact te brengen.
Zwaluwkoor Amsterdam bestaat inmiddels uit meer dan 30 mannen, vrouwen en kinderen met 14 verschillende nationaliteiten. Het koor repeteert wekelijks in Boost, een ontmoetingsplek waar vluchtelingen en buurtbewoners samen werken aan integratie. Naast de wekelijkse repetities trad het koor in 2019 ook driemaal op.
Op 21 april in De Ruimte, op 6 oktober in de serie Zingen in De Hallen in De Hallen in Amsterdam-West en op 3
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november in de Mozes- en Aäronkerk bij de herdenking van vluchtelingen die omkwamen aan de grenzen van
Europa. https://youtu.be/Il0wolkDLfw

Geïnspireerd door het succes en het plezier van het Zwaluwkoor Amsterdam legden we in 2019 nieuwe contacten en wierven we fondsen zodat we tot onze grote vreugde van start konden gaan met een nieuw koor:
Zwaluwkoor Utrecht. Aan het eind van het jaar bestond het koor uit 2 mannen en ongeveer 12 vrouwen,
waaronder 3 voormalige vluchtelingen en verder autochtone Nederlanders. Het Zwaluwkoor Utrecht telt (nog)
geen kinderen.
‘Als je naar een ander land verhuist is het heel belangrijk dat je dingen vindt waarvan je geniet en die maken
dat je je thuis voelt. Daarom is zingen in het Zwaluwkoor één van de beste dingen die me zijn overkomen sinds
ik naar Nederland kwam. Niet alleen vanwege het zingen zelf, hoe geweldig dat ook is, maar ook vanwege de
mensen. Iedereen verwelkomt je elke week weer met een open hart en een glimlach… Dank dat ik mij deel mag
voelen van deze ongelofelijke interculturele groep.’
‘...Deze groep ademt drie wonderen: menselijkheid, liefde en muziek.’
‘Voor mij betekent het samen zingen met al deze aardige mensen van alle deze verschillende achtergronden
een ontmoeting in muziek en liederen uit veel landen. Het delen van stemmen en het genieten van elkaars
liederen verbindt mensen.’
Mariví (Spanje), Ebrahim (Iran) en Trudi (Nederland)
Impact
De kracht van het Zwaluwkoor is de gelijkwaardigheid en het plezier waarmee de leden – van veertien
verschillende nationaliteiten – elkaar ontmoeten en samen proberen elkaars muziek en muziek uit andere
culturen onder de knie te krijgen. Hiermee onderscheidt het Zwaluwkoor zich van bijna alle andere initiatieven die als doel hebben mensen te integreren, waarbij veelal Nederlanders ‘nieuwkomers’ iets leren. De
gelijkwaardigheid komt terug in het brede repertoire, waarin veel leden zich kunnen herkennen en waarbij
soms de één de ander iets kan leren en dan weer de ander de één. Het koor heeft hiermee niet alleen veel
impact op de leden, maar ook op het publiek. Het Zwaluwkoor geeft een heldere boodschap af: wij willen
mensen verbinden op basis van gelijkwaardigheid en plezier en muziek is hiervoor bij uitstek geschikt.
Het Zwaluwkoor Amsterdam is tot nu toe mogelijk gemaakt door:
Stichting Haella
Stichting Casterenshoeve
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Mr. August Fentener van Vlissingen fonds
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst
Stichting Pieter Bastiaan
Rotary Club Amsterdam-Zuid
VSBfonds
Hofstee stichting
Stichting Kalverboer

Het Zwaluwkoor Utrecht is in 2019 van start gegaan dankzij de steun van:
Het Papoholfonds
Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.
De Winter-Heijnsius Stichting

Publiciteit
Naast kwalitatief goede producties en het actief onderhouden van een goed netwerk is publiciteit voor een
kleine stichting als de onze van levensbelang. We waren in 2019 goed zichtbaar in de media. Dankzij onze
producties, maar natuurlijk ook door de nominatie van Merel Huizinga voor de titel Amsterdammer van het
jaar 2019.
Relatiemanagement
Wij hechten zeer aan een goede communicatie en een zorgvuldig relatiemanagement. Om die reden besteden
wij veel aandacht aan het onderhouden van onze contacten. In 2019 hebben we ons daarom georiënteerd op
een nieuw customer relation systeem, dat we in 2020 gaan implementeren.
Wij leggen op verschillende manieren persoonlijk contact met onze relaties, subsidiënten en (potentiële) sponsoren. Kleine ondersteuners bedanken wij met een Philomela-ansichtkaart van onze ontwerper Joost Verhaak.
(Social) media
Wij geven bekendheid aan onze activiteiten en onze organisatie via onze website, Facebook, Instagram en
Twitter. We waren in 2019 goed zichtbaar in de media. Met name de Knuffelconcerten kregen veel aandacht –
onder meer bij OogTV in Groingen. Ook de serie Klassiek in West leverde de nodige artikelen en agendavermeldingen op in lokale en landelijke kranten. Vermeldingen op het internet nemen in onze publiciteit een
steeds grotere plaats in.
Een (niet-uitputtende) lijst van vermeldingen in de media staat in bijlage 4.
Website
We begonnen in 2019 met het vernieuwen van onze website. We prijzen ons gelukkig dat Bob Koeman ons
daarin met zijn expertise ondersteunde. In 2020 gaan we graag verder met de professionalisering.
CRM al jaren op onze verlanglijst. Pum van der Lit (CRM consultant) maakte in 2019 een begin met het uitzoeken van Crm systeem , waarin Teamleader naar voren kwam. In 2020 gaan we dit graag verdeer uitbouwen.
Overige publiciteit
Op onze posters en flyers vermelden wij de sponsoren en fondsen die deze productie mogelijk maken. Wij
streven er naar hun namen ook te (laten) vermelden in artikelen over onze optredens in de lokale pers.
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Financiën
Onze inkomsten bestaan uit de opbrengsten van onze eigen producties en uit externe financieringsbronnen,
zoals projectsubsidies, sponsoring en donaties.
Wij besteden vrijwel alle beschikbare middelen direct aan onze projecten. De overhead is hierdoor minimaal.
Fondsen en sponsoren
In totaal ontving Stichting Philomela in 2019 rond de €53.000 van fondsen en rond de € 37.000 van bedrijven.
Wij zijn de fondsen, sponsoren en donateurs zeer erkentelijk. Wij hopen meer tijd en menskracht te kunnen
inzetten om ons (nog) actiever te richten op het uitbreiden van de groep sponsoren en donateurs.
We danken ook de Keizersgrachtkerk te Amsterdam, waar wij op een prachtige plek kantoor mogen houden.
Bij een optreden in een zorginstelling vragen wij het publiek en familieleden van bewoners via flyers vriend
van Philomela te worden of een donatie te doen. De reacties hierop zijn positief en welwillend. We ontvingen
rond de € 2000 aan spontane giften van particulieren.
Eigen inkomsten
De eigen inkomsten van de stichting bedroegen in 2019 ongeveer € 22.000, waarvan ± €16.000 via Amour
(Amour, Knuffelconcerten , Jong geleerd), € 2000 via Klassiek in West. Dit zijn betalingen door zorginstellingen,
theaters, kerken en andere instellingen voor onze voorstellingen en inkomsten uit kaartverkoop aan bezoekers
van onze concerten. De waarde van de inspanningen en bijdragen van onze vrijwilligers komt daar nog bij,
maar deze is niet in geld uit te drukken.
Partnerschappen
Ook in 2019 konden wij tot onze grote vreugde rekenen op de onmisbare steun van onze partners
Uitvaartverzorging IJmond, Hemubo Bouw en Holland Casino. Partners steunen Philomela met substantiële
bedragen voor in principe een langere termijn.
Voor de verdere financiële verslaglegging verwijzen wij naar het financieel jaarverslag, de jaarrekening en de
begroting voor 2019.
Organisatie
Juridische structuur
Stichting Philomela is opgericht in januari 2008 en houdt kantoor in Amsterdam. Philomela heeft als statutaire
taak het verbreiden van kunst, ook uit andere culturen, het programmeren van muzikale uitvoeringen voor
diverse groepen geïnteresseerden, onder wie ook ouderen en maatschappelijk zwakkeren, en alles wat daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
ANBI
De stichting werkt zonder winstoogmerk en heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (Culturele
ANBI). Dit is van belang voor de fiscale aftrekbaarheid van donaties.
Directie
Directeur van Philomela is Merel Huizinga. Zij is de drijvende kracht achter de activiteiten van de stichting,
werft fondsen en sponsors, stuurt de medewerkers aan en treedt regelmatig op als mezzosopraan in producties van Philomela.
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Bestuur en ambassadeurs
Philomela prijst zich gelukkig met een deskundig en betrokken bestuur. Op 9 december trad voorzitter Matty
Veldkamp af en volgde Marinus Pannevis haar op.
Ook onze ambassadeurs zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij steunen onze missie en onze organisatie
waar zij maar kunnen. Zo vermeldt onze ambassadeur Erik Scherder ons in zijn populaire lezingen Muziek en
het brein.
Medewerkers
Onze producties zijn alleen mogelijk dankzij onze vrijwilligers, die (soms al jarenlang) heel veel uren steken in
het verwerkelijken van onze missie. Wij zijn hen hiervoor zeer erkentelijk.
Voor een meer gedetailleerd overzicht van de organisatie verwijzen wij naar bijlage 1.
Samenwerkingsverbanden
Wij hechten eraan samen te werken met culturele en maatschappelijke partijen, om ook op deze manier mensen en organisaties te verbinden.
In 2019 werkten wij samen met:
Cordaan en andere overkoepelende organisaties in de zorg
De Hermitage Amsterdam
De Jeruzalemkerk (Amsterdam)
Keizersgrachtkerk (Amsterdam)
Boost Transvaal
Stichting Sant’ Egidio Amsterdam
Stichting Welkom in Utrecht
Thuis in Haarlem
Dierencastingbureau Catvertise
en diverse lokale en landelijke ondernemers.

Ambities voor 2020
Het bestuur en de directeur hebben de ambitie om Philomela nog verder te doen groeien in kwaliteit en kwantiteit. In 2020 gaan we ons richten op professionalisering van ons stichting. Vooral op kantoor, maar ook onze
bestaande producties.
•
•
•

•
•

L ‘Amour est un Oiseau voor ouderen zal gestaag groeien van 50 naar rond de 65 concerten per jaar,
waarvan een aantal ook met andere instrumenten (o.a viool, cello, percussie, ud) naast zang en piano
Om de Knuffelconcerten nog verder te ontwikkelen, willen we gebruik gaan maken van de inzichten
en inzet van een professionele regisseur.
Ook willen wij de productie Jong geleerd … oppakken en verder uitbouwen. Muziek is heel belangrijk
voor de ontwikkeling van kinderen, omdat het brein van kinderen nog in ontwikkeling is. Zingen of het
bespelen van een instrument zorgt ervoor dat er nieuwe verbindingen tussen de hersendelen worden
aangelegd. Daarnaast raakt muziek en dat draagt bij aan de emotionele ontwikkeling.
De succesvolle serie Klassiek in West willen we uitbouwen naar Klassiek in Noord, Oost, West en Zuid,
zodat we ons visitekaartje kunnen afgeven in meerdere stadsdelen.
Nu het Zwaluwkoor vaste voet aan de grond heeft gekregen in Amsterdam en Utrecht, blijkt interesse
uit andere steden met inwoners met veel verschillende achtergronden om ook daar een Zwaluwkoor
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te starten. Eind 2019 is – in samenwerking met Thuis in Haarlem – de (ook financiële) basis gelegd
voor het Zwaluwkoor Haarlem.
We prijzen ons gelukkig te kunnen werken met zeer betrokken vrijwilligers. Het is een constante uitdaging
goede nieuwe vrijwilligers te vinden en te binden, bijvoorbeeld voor de broodnodige public relations.
We oriënteren ons op het aanschaffen van een nieuw customer relation systeem, dat we in 2020 willen implementeren, maar ook dat kost veel menskracht.
Ook staan we voor de uitdaging om met beperkte middelen een goedlopende organisatie te onderhouden, ons
netwerk verder uit te bouwen en financiële middelen te zoeken die het ons mogelijk maken onze ambities te
realiseren. Doordat deze taken vrijwel al onze tijd en inzet vragen blijft er soms te weinig tijd over voor de
doorontwikkeling van bestaande producties, nieuwe producties en contacten met nieuwe woonzorginstellingen, theaters en culturele en maatschappelijke organisaties.
Om de continuïteit te waarborgen, streven wij naar meer structurele bronnen van inkomsten, bij voorkeur met
behulp van meerjarige partnerschappen.
Samengevat willen wij in 2020:
• onze geslaagde uitvoeringen en producties voortzetten en nog beter maken

•
•
•
•
•
•
•

nieuwe producties die bij onze missie aansluiten ontwikkelen
nieuwe samenwerkingsprojecten aangaan met culturele en maatschappelijke organisaties
nieuwe partners (meerjarige en grotere donateurs) en sponsoren werven
onze goede contacten met bestaande sponsoren en fondsen onderhouden
nog meer naamsbekendheid genereren
onze ambassadeurs (nog) sterker bij onze organisatie betrekken
onze communicatie, fondsenwerving, relatiemanagement, financiële administratie, public relations en
interne organisatie verder professionaliseren

N.B. Bij het schrijven van dit jaarverslag is duidelijk dat de coronacrisis ook Philomela stevig in de wielen heeft
gereden in het realiseren van onze ambities. De nominatie voor Amsterdammer van het Jaar 2019 werd op 16
februari 2020 verzilverd. We hoopten door deze eervolle titel nog meer donateurs, partners en instellingen
aan ons te kunnen binden en zo nóg meer mensen te kunnen bereiken met de kracht en de schoonheid van
klassieke muziek.
Precies een maand later gingen woonzorginstellingen op slot en konden onze Amours en Knuffelconcerten niet
meer doorgaan. We zijn er bijzonder trots op dat we in korte tijd een nieuwe variant van L’Amour wisten te
ontwikkelen. Met Amour achter glas wisten de bewoners van woonzorginstellingen toch weer bereiken met
uitvoeringen op de binnenplaatsen of in de tuin. Op deze manier wisten we het ernstige isolement waarin
bewoners van zorginstellingen terecht waren gekomen tot hun én onze grote vreugde te doorbreken.
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Bijlage 1
Organisatie
Bestuur
Wij prijzen ons gelukkig met een betrokken en deskundig bestuur. In december 2019 droeg Matty Veldkamp
haar voorzittersrol over aan secretaris Marinus Pannevis. We zijn Matty heel dankbaar .
In 2019 bestond het bestuur uit:
Matty Veldkamp, voorzitter, kunsthistorica, werkzaam geweest als beleidsmedewerker OCW en inspecteur
cultuureducatie en tot medio 2018 secretaris van Brokken Zijp Stichting voor moderne en eigentijdse kunst
Jilles van Harselaar, penningmeester, werkzaam geweest als register accountant en tot 2015 Concern Information Security Officer voor de gemeente Den Haag en huidig penningmeester bij de vereniging Grafiekplatform
VOG
Marinus Pannevis, secretaris, en vanaf december 2019 onze nieuwe voorzitter. Marinus was tot mei 2015
partner bij DLA Piper. Huidige functies: lid Hof van Discipline (advocaten), raadsheerplaatsvervanger bij het
Gerechtshof Den Bosch, lid Landelijke Selectiecommissie Rechters, lid College van Beroep van de Stichting
Reclame Code, voorzitter Stichting Havenstraat, voorzitter Stichting Insolventie Mediation, voorzitter Stichting
Syrische Vrijwilligers Nederland.

Martine Willekens, lid, zelfstandig marketing- en communicatieadviseur voor onder meer de culturele secPagina 16 van 21
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tor. Zij was betrokken bij de strategische marketing van Jheronimus Bosch 500. Huidige functies onder meer:
marketing- en salesmanager bij Oram en Amports en PR-adviseur van het Prins Clausfonds.
Ambassadeurs
Onze ambassadeurs zijn voor ons van onschatbare waarde. Zij steunen onze missie waar zij maar kunnen.
Onze ambassadeurs zijn:
Henk van Os, kunsthistoricus, oud-hoogleraar Kunst- en cultuurgeschiedenis, oud-directeur van
het Rijksmuseum Amsterdam en oud-televisiepresentator van kunstprogramma's
Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de Vrije Universiteit, oud-hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen, medewerker aan de Universiteit van Nederland en DWDD University,
winnaar VU-onderwijsprijs 2009 en Betto Deelmanprijs 2016
Ed Spanjaard, dirigent van het Nieuw Ensemble en van het Orkest van het Oosten, honorair dirigent van het
Limburgs Symfonie Orkest, pianist van het Trio Belle Image, gastdirigent van veel orkesten wereldwijd, zowel
met klassieke als eigentijdse muziek, maker van tientallen muziekopnamen van Mozart tot Michiel van der Aa
Elmer Mulder, voorzitter Raad van Toezicht Reinier Hagagroep, bestuurslid stichting Greenleaf Center for
Servant-Leadership Europe, bestuurslid stichting de Nieuwe Kerk, voorzitter Raad van Commissarissen Slotervaartziekenhuis, oud-bestuursvoorzitter VU Medisch Centrum
Liza Ferschtman, winnares van het Nationaal Vioolconcours Oskar Back en de Nederlandse Muziekprijs, de
belangrijkste staatsprijs voor jonge musici, soliste bij vrijwel alle grote orkesten ter wereld en artistiek directeur van het Delft Chamber Music Festival, een belangrijk kamermuziekfestival in Museum Het Prinsenhof in
Delft
Medewerkers
Onze producties zijn alleen mogelijk dankzij onze medewerkers en vrijwilligers, die (soms heel veel) uren steken in het verwerkelijken van onze missie. In 2019 waren dat:
Ton van den Hengel is sinds 2009 vrijwilliger voor Philomela. Ton is hoofdverantwoordelijk voor de concertserie L’Amour est un Oiseau
Koen Denekamp, sinds 2015 onder andere projectleider en fondsenwerver voor Klassiek in West en steunpilaar bij Jong geleerd ... .
Marijke Verduijn, zelfstandig journalist en tekstschrijver en sinds mei 2016 communicatieadviseur voor stichting Philomela
Olivia Langenberg, desktop publisher en communicatiemedewerker en sinds mei 2016 verantwoordelijk voor
social media, het foto- en videobeeldmateriaal en de beeldbank
Tim Landstra, senior accountant, RA bij Coca-Cola Bottling Company, doet als vrijwilliger de boekhouding voor
Philomela
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Joost Verhaak, vormgever en sinds de oprichting van Philomela in 2008 onder meer verantwoordelijk voor het
ontwerp van alle flyers, posters en andere grafische uitingen
Gilberto Arango, financieel deskundige. Gilberto werkt als vrijwilliger sinds april 2017. Hij maakt begrotingen,
financiële afrekeningen en zo meer. En de drijvende kracht achter de Zwaluwkoren.
Bob Koeman, was directie lid van ICT bedrijf, docent wiskunde. Hij hielp ons met ICT en website.
Nicolien van den Hengel, chef catering bij de serie Klassiek in West
chef catering bij de serie Klassiek in West
Pum van der Lit is IT-Business Consultant CRM en helpt met het uitzoeken en in de toekomst opzetten van een
broodnodige CRM oplossing
Gert-Jan Teer is leraar en bezig met een omscholing tot ICT-er. Bij ons deed hij ervaring op, tot hij eind 2019
een nieuwe werkkring vond.
Jana Ricanek publieksmedewerker bij het Rijksmuseum was een helpende hand bij onze Zwaluwkoren
Jeannette Oosthoek , trainee via van Dooren Advies. Jeannette hielp ons met fondsenwerven voor de serie
L’Amour
Jacob de Baan ontwerper en ontwerp manager ondersteunde Philomela zo nu en dan.
Frank Nijsten projectmanager bij Philips, voor ons ICT vrijwilliger en (tijdelijke) technische ondersteuner bij de
website. Frank had het in 2019 helaas te druk met Philips.
Eric Lavino kunstenaar . Verraste ons door op eigen initiatief de website voor Philomela te verbeteren.
En ook assisteert bij de technische uitvoering van de website
Incidentele, maar vaste vrijwilligers
Arne Hankel, redacteur RTL nieuws, assisteert bij de grotere sponsoraanvragen
Externe adviseurs
Onze adviseurs staan midden in de samenleving en zijn voor ons door hun deskundigheid op cultureel en/of
juridisch gebied van grote waarde. Ook in 2019 konden wij terugvallen op:
Marcel Hooft van Huysduynen, journalist en woordvoerder CNV en vanaf medio 2019 Collectieve
belangenbehartiger bij de Auteursbond
Johanna Somers, zakelijk leider Arti et Amicitiae
Mirjam Joha, advocaat en juridisch dienstverlener
Saskia Bosch, freelance journalist en webredacteur
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Henk Hangelbroek, oud bestuurslid van Philomela ; werkzaam geweest als jurist op het gebied van internationalisatie, fusies en overnames en organisatie en als partner in en adviseur van tal van ondernemingen, bestuurlijk actief in de provincie Utrecht. Heel verdrietig waren we toen we vernamen dat Henk (1 september
2019 en zijn vrouw Nelleke (24 aug 2019) vlak na elkaar overleden. Henk was vanaf de oprichting in 2008
betrokken bij Philomela.
Bijlage 2
Overzicht fondsen en sponsoren
Wij danken de volgende fondsen voor hun bijdragen in 2019:
Voor de serie L’amour est un Oiseau, Jong geleerd… en de Knuffelconcerten
•
•
•
•
•

van Leeuwen van Lignac Stichting
Ars Donandi
Carl Nengermanfonds
RCOAK
Fonds Sluyterman van Loo

Voor Klassiek in West
•
•
•

Amsterdams Fonds voor de Kunst
VSB-fonds
Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten West

Voor de Zwaluwkoren
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casterenshoeve Zwaluw Adam
de Winter Heijnsius stg Zwaluw Utrecht
Hofstee stichting
VSB Zwaluw Amsterdam
Stg Co Schippersfonds
Wij doen mee Haella
Amsterdams Fonds voor de Kunst
Stg. Kalverboer
Rotary Amsterdam Zuid

De Ridderlijke Duitsche Orde (RDO) Balije van Utrecht
Papohol

Sponsoren en donateurs
In 2019 ontvingen wij in totaal € 37.078 aan giften van de volgende partners en sponsoren, die wij hiervoor
zeer erkentelijk zijn:
•
•
•
•
•

Associatie Uitvaartverzorging – partner
Hemubo – partner
Holland Casino – partner
ASML
IJmond & Associatie Uitvaartverzorging
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•
•
•

•

Duyts Bouwconstructies
CW Beheer
Specsavers Amsterdam Ferdinand Bol
De Monchy en Robben

Bijlage 3
Financieel jaarverslag
Ons financieel jaarverslag staat apart op de site vermeld.

Bijlage 4
Philomela in de Media 2019 (selectie)
Onderstaande selectie pretendeert niet uitputtend te zijn.
Philomela algemeen. Internet
Schenken brengt muziek in het leven – 2019-04-01 – preludium.nl
Knuffelconcert. Selectie internet
Knuffelconcert. Genieten van dieren en muziek 2019-10-01 – Amsterdamsnetwerkeenzaamheid.nl
Het plezier van huisdieren: medicijn tegen eenzaamheid – 2019-02-05 – Zorgcommunity.com
Geweldig: in Groningen zijn bewoners van een verpleeghuis verwend met een heus knuffelconcert – 201902-25 – Gleauty.com
Zo mooi is ouderenzorg: Knuffelconcert – 2019-04-23 – zorgcentradebetuwe.nl
Knuffelconcert in Heijmanscentrum – 2019-02-25 – dignis.nl
Knuffelconcert in Amsterdam – 2019-06-22 – Catvertise.nl
Verslag van Knuffelconcert – 2019-07-08 – Catvertise.nl
Knuffelconcert – 2019-10-02 – Sabine-vanderhelst-squarespace.com
Knuffelconcert. Radio en televisie
Knuffelconcert voor mensen met dementie – 2019-02-14 – OogTV, Omroep Groningen
Knuffelconcert voor bewoners met dementie – 2019-02-25 – Ts-parfum.ru
Klassiek in West
Aan de vergetelheid ontrukt 1. Selectie internet
Klassiek in West: Aan de Vergetelheid Ontrukt – 2019-02-15 – Klassieke-agenda.nl
Vervolgde en ‘vergeten’ componisten in de Jeruzalemkerk – 29-02-08 – Klassiekemuziek.nl
Werk van Leo Smit en andere vervolgde componisten in de Jeruzalemkerk – 21-02-2019 – Leosmitfoundation.org.
Aan de vergetelheid ontrukt 1. Kranten
Onvergetelijk werk van vervolgde en ‘vergeten’ componisten – 2019-02-15 – De Echo
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Sounds of Somalia. Selectie internet
Sounds of Somalia: muziek en film – 2019-04-07 – Klassiekemuziek.nl
Klassiek in West: Sounds of Somalia – 2019-04-09 – Evenementen.amsterdam.nl
Klassiek in West: Sounds of Somalia. Wereldmuziek – 2019-04-09 – Uitzinnig.nl
Sounds of Somalia – Africa is you – 2019-04-10 – Africaisyou.nl
Sounds of Somalia. Kranten
Liedjes van hoop en heimwee – 2019-04-25 – De Echo
Flamencofeest. Selectie internet
Flamencofeest – 2019-04-15 – Klassiekemuziek.nl
Flamencofeest in de Jeruzalemkerk – 2019-04-28 – Flamencoagenda.nl
Optreden Flamenkiko in de Jerusalemkerk – 2019-04-25 – Flamenkiko.com
Klassiek in West: Flamencofeest – 2019-04-23 – Uitzinnig.nl
Flamencofeest. Kranten
Flamencofeest met Ed Spanjaard – 2019-05-03 – De Echo
Aan de vergetelheid ontrukt 2. Selectie internet
Aan de Vergetelheid ontrukt –2019-06-03 - Doelenkwartet.nl
Klassiek in West: Aan de Vergetelheid Ontrukt – 2019-06-15 - Evenementen.amsterdam.nl
Klassiek in West: Aan de Vergetelheid Ontrukt – 2019-06-15 - Evenementenkalender.nl
Klassiek in West: Aan de Vergetelheid Ontrukt – 2019-06-15 – Klassieke-agenda.nl
Aan de Vergetelheid ontrukt – 29-04-2019 – Klassiekemuziek.nl
Aan de vergetelheid ontrukt 2. Kranten
Amsterdamse wereldpremière in de Jeruzalemkerk – 2019-06-17 – De Echo
Peter en de wolf. Selectie internet
Peter en de wolf. Kinderconcert en gratis proefles door Philomela – 2019-09-03 – Go-kids.nl
Klassiek in West: Peter en de wolf (4+) – 2019-09-03 - Evenementen.amsterdam.nl
Klassiek in West: Peter en de wolf – 2019-09-04 – Uitzinnig.nl
Peter en de wolf – 2019-09-04 – Dewestkrant.nl
Peter en de wolf. Kranten
Peter en de wolf. Kinderconcert en gratis proefles – 2019-09-10 – De Echo
Zwaluwkoor Amsterdam. Selectie internet
Herdenking omgekomen vluchtelingen aan de Europese grenzen door het Dominicuskoor en het Zwaluwkoor van stichting Philomela – 2019-11-02 – santegidio.nl
Welkom in mijn cultuur – 2019-06-07 – boostamsterdam.nl
Schenken brengt muziek in het leven – 2019-04-01 – preludium.nl
Zwaluwkoor Utrecht. Selectie internet
Het Zwaluwkoor strijk neer in Utrecht en zoekt leden – 2019-09-12 – StadsbladUtrechts.nl
Dit bijzondere koor voor Utrechters en vluchtelingen komt naar Utrecht – 201910-22 – indebuurt.nl
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