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Inleiding
Met dit beleidsplan wil Stichting Levant inzicht geven in de werkzaamheden van de 
stichting, de wijze waarop de stichting geld werft, de wijze waarop het vermogen van de 
stichting wordt beheerd en de wijze waarop het vermogen van de stichting wordt besteed.
 

 
Werkzaamheden

Doelstelling

Stichting Levant zet zich in om modern klassieke muziek op vernieuwende manieren bij 
een nieuw publiek te brengen. Denk aan uitvoeringen op bijzondere plaatsen en cross-
over verbanden tussen verschillende disciplines. 

Doelgroep

Stichting Levant wil zich graag richten op een nieuw publiek voor modern klassieke 
muziek. Wij geloven dat er een breed publiek is dat in actuele cultuur geïnteresseerd is at 
de weg naar de concertzaal (nog) niet heeft gevonden. Wij willen deze mensen bereiken 
door evenementen te organiseren waarin modern klassiek muziek op bijzondere locaties 
of op bijzondere manieren gepresenteerd wordt, of wordt gecombineerd met b.v. film, 
dans of literatuur; of in een volledig andere, onverwachte context wordt gebracht.

Motivatie

Het culturele klimaat is in Nederland de laatste jaren veranderd. Men is op zoek naar 
manieren om het publiek te trekken naar bijzondere evenementen, of evenementen op te 
zetten op onverwachtse plekken.
Ook willen wij ons de komende tijd meer gaan inzetten om hedendaagse klassieke 
muziek van Nederlandse componisten dichter bij een breed publiek te brengen en 
begrijpelijk te maken. Wij merken dat bij veel klassieke muziekliefhebbers onbekendheid 
heerst rond modern klassieke muziek van eigen bodem. 
Gevolg hiervan is, dat veel prachtige hedendaags gecomponeerde muziek van 
getalenteerde Nederlandse componisten slechts sporadisch wordt uitgevoerd en er te 
weinig belangstelling voor is. 
In 2013 heeft componist Jeff Hamburg n.a.v. de 100e verjaardag van BUMA/STEMRA, 
optredens georganiseerd van musici die modern, klassieke Nederlands repertoire 
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speelden in de vertrekhal van Schiphol (zie https://blogjeffhamburg.com/2013/10/28/a-
day-at-the-airport/). Filmmaker Paul E. Visser heeft een rapportage van de dag gemaakt 
(https://vimeo.com/81431526).
N.a.v. dit geslaagde evenement hebben Hamburg en Visser geconstateerd dat modern, 
klassiek, in Nederland gecomponeerd repertoire niet het probleem is: er is wel degelijk 
een publiek voor. De kunst is het repertoire naar het publiek te brengen op onverwachtse 
manieren. Samen met Suzanne Kooij (conceptontwikkeling) hebben Hamburg en Visser 
besloten om een stichting op te richten met als doel modern klassieke muziek op 
vernieuwende manieren bij een nieuw publiek te brengen.
Het volgende project dat Kooij, Hamburg en Visser gerealiseerd hebben was “Een dubbele 
spiegel”, in samenwerking met Stichting Orion Ensemble. Dit project werd ondersteund 
door een aantal grote fondsen (o.a. Fonds 21, VSB Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en 
het Elise Mathilde Fonds). Doel van dit project was om specifiek aandacht te genereren 
voor moderne-klassieke, in Nederland gecomponeerde muziek en daarbij aan de 
luisteraar dieper inzicht te bieden in klassieke muziek in het algemeen. 
Het Orion Ensemble organiseert een reeks concerten die de doorgaande lijn toont van 
bekend klassiek repertoire via 20e-eeuwse meesterwerken naar hedendaagse composities. 
Het proces van het componeren van een nieuw pianotrio werd door Paul E. Visser op film 
vastgelegd. De film van het wordingsproces werd tijdens het ‘componistenportret’ “Met 
Ravel naar Hamburg” vertoond, een festival dat het Orion Ensemble op diverse locaties in 
Nederland organiseerde. Hamburg zelf gaf mondeling toelichting op zijn relatie met 
Ravel. Tijdens de populaire Luisterrijk cursus ging Leonard Leutscher van het Orion 
Ensemble in op deze componist als inspiratiebron, en ook op de muzikale verbanden 
tussen de muziek van Beethoven en Ravel en Hamburgs eigen pianotrio. Dit project is in 
mei 2016 met veel succes afgerond. 

Projecten

De Weduwe van de Amsterdamse School

De Weduwe van de Amsterdamse School wordt een opera “on the move” in 
samenwerking met Opera Spanga. De opera speelt zich af in en om de prachtige 
architectuur van de Amsterdamse School. Het publiek verplaatst zich samen met de 
zangers en instrumentalisten per bus. De locaties waar de opera zich afspeelt zijn: in de 
bus, het Scheepvaarthuis, op het plein voor de Dageraad en in het postkantoor van Het 
Schip.
Het publiek ervaart de opera midden in de dagelijkse werkelijkheid. Zo verandert de 
omringende werkelijkheid even van kleur en toon. Deze opera staat niet ‘terzijde’ in het 
theater, maar neemt deel, reageert en participeert. 
Vijf zangers en vier musici zullen de opera ten uitvoering brengen, en meereizen met de 
bus naar de verschillende locaties.
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Een reis door de stad, langs het decor van de Amsterdamse School van rond de 100 
minuten met een metaforisch verhaal over de Weduwe van de Amsterdamse School, dat is 
de opera. Dit project is momenteel in voorbereiding.

Americana

In dit project, een samenwerkingsverband tussen Paul E. Visser en Jeff Hamburg, wordt 
de klassieke compositie ‘Americana’ van Jeff Hamburg uit 2011 live uitgevoerd in 
combinatie met een nieuw te maken film.
Film en muziekstuk bieden – in combinatie – een onverwachte, scherpe blik op de huidige 
toestand van de Amerikaanse samenleving.

Bijzondere beleving voor het publiek
Een groot symfonieorkest voert ‘Americana’ uit, met bijzondere filmbeelden van Amerika 
speciaal voor een live uitvoering van de muziek geschoten. ‘Americana’ wil het publiek 
een beleving geven, door film en live muzikale performance samen te voegen, waarbij de 
muziek er eerst was en daarna pas de film is gemaakt. De filmbeelden illustreren de 
muziek en niet – zoals gebruikelijk – andersom. Ook dit project is in wording.

Ghetto liederen

De bedoeling van dit project is om muziek uit de kampen en ghetto’s van voor en tijdens 
de Tweede Wereldoorlog te combineren met de rapmuziek die nu gemaakt wordt in een 
aantal achterstandswijken in Amsterdam en Rotterdam. 
In het dagelijkse leven betekent muziek veel voor mensen. Dit gold ook voor de Joden 
opgesloten in de kampen en ghetto’s voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het leven 
in de kampen en ghetto’s is nauwelijks voor te stellen, laat staan dat er componisten, 
musici, uitvoerders, publiek, allemaal actief bezig waren met muziek, ondanks de 
erbarmelijke omstandigheden. Muziek heeft aan vele levens nog betekenis gegeven 
tijdens deze donkere jaren. 
Na de oorlog heeft een overlevende van het Vilna ghetto, Shmerke Kaczerginsky veel van 
de liederen die in de kampen en ghetto’s geschreven en gezongen waren opgeschreven. 
Deze liederen zijn in 1948 in New York uitgegeven in de bundel Lider Fun di Getos un 
Lagern. Deze bundel is later uitgegeven en geredigeerd door Velvel Pasternak. 
Niet alleen is het muzikaal interessant om deze liederen meer bekendheid te geven, het 
geeft ook weer hoe het leven in de kampen en ghetto’s in elkaar zat. De liederen 
beschrijven van alles, verzet, maar ook geluk, liefde en vrolijkheid. Een hele wereld gaat 
open door deze liederen.
Op het moment wordt er veel vernieuwende muziek gemaakt in de achterstandswijken in 
Amsterdam en Rotterdam. Deze muziek heeft in zekere zin dezelfde functie als de muziek 
die uit de Joodse ghetto’s is gekomen. Door deze moderne uitingen van frustratie, 
moedeloosheid en ook hoop te combineren met uitingen van bijna honderd jaar geleden, 
kunnen beiden een nieuwe maatschappelijk en muzikale context krijgen. Zo komt er voor 
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de hedendaagse achterstands problematiek aandacht, en de geschiedenisles van vorig 
eeuw wordt weer in een actuele context geplaatst. Ook dit project is in wording.

Colomba

Het thema van Colomba is ‘Eenheid in culturele diversiteit: 5 verschillende culturele 
ervaringen muzikaal verbinden.’ Culturele diversiteit kan een maatschappij versterken 
door de verschillen juist te koesteren en de mooie elementen van andere culturen te 
integreren. Kunst is bij uitstek een maatschappelijk bindmiddel. Het ervaren van kunst 
heeft met verbinding te maken. Verbinding tussen mensen, tussen culturen. Dit project is 
gebaseerd op een aantal godsdiensten die wezenlijk zijn voor een groot deel van de 
wereldbevolking. Hierbij worden de overeenkomsten benadrukt tussen de westerse en de 
oosterse kijk op de wereld en op de medemens. De filosofie achter dit project sluit goed 
aan bij wat veel mensen in de maatschappij voelen, als reactie op het verharde klimaat ten 
opzichte van andere culturen.
Het is de bedoeling om uitvoeringen van dit project te organiseren bij interreligieuze 
bijeenkomsten of initiatieven rond saamhorigheid en vrede. Denk bijvoorbeeld aan de 
recente manifestatie ‘Samen één Amsterdam’ op de Dam (4 oktober 2015), waarvan de 
initiatiefnemers op een positieve manier laten zien hoe mensen uit Amsterdam, met vele 
verschillende culturen, religies en achtergronden met elkaar samen wonen en het accent 
leggen op de verbindingen in onze samenleving.
De eerste contacten zijn al gelegd (o.a. met de Protestantse Diaconie Amsterdam en de 
Liberale Joodse Gemeente). Er wordt gewerkt om uitvoeringen daadwerkelijk in een 
nieuwe context te realiseren en een inhoudelijk randprogramma rond dit project te 
ontwikkelen. Het is de bedoeling om vervolgens de nieuwe netwerken in stand te 
houden, zodat ook andere maatschappelijk relevante projecten waarbij kunst als 
bindmiddel fungeert gerealiseerd kunnen worden.

Organisatie

Bestuur

Voorzitter: Teunis Johannes (Tejo) Hagen
Penningmeester/secretaris: Johannes Ivo Bol

Het bestuur wordt naar verwachting in 2016 uitgebreid. 

Medewerkers

Artistiek leider: Jeff Hamburg (onbezoldigd)
Zakelijk leider: Suzanne Kooij (onbezoldigd)
Marketing: Paul E. Visser (onbezoldigd)
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Samenwerkingspartners

Stichting Levant is voortdurend bezig zijn netwerk uit te breiden. Wij zoeken de expertise 
op bij degenen die zich al bewezen hebben in plaats van zelf het wiel opnieuw uit te 
vinden. Zo is het project “Een dubbele spiegel” een succes geworden door het muzikale 
en organisatorische talent van stichting Orion Ensemble. Voor “De Weduwe van de 
Amsterdamse School” werken wij samen met Corina van Eijk en Opera Spanga. Museum 
Het Schip (het museum voor de Amsterdamse School) en Woningstichting Eigen Haard 
zijn hierbij betrokken. Gaandeweg het vorderen van het project uitbreiden zullen we een 
partnership aangaan met partijen uit de horeca en toeristenindustrie, voor de promotie 
van het project.

Geldwerving

Financieel beleid

Bij de uitvoering van de activiteiten zullen inkomsten worden gegenereerd in de vorm 
van recettes en uitkoopsommen voor producties. In het algemeen zal er voor deze 
activiteiten een beroep worden gedaan op subsidies, publieke en particuliere fondsen en 
sponsoren. Ook hopen wij met particuliere giften de realisatie van verschillende 
activiteiten mede te financieren. De stichting werkt zonder winstoogmerk.

Werving Fondsen

De subsidiënten en de publieke en particuliere fondsen worden benaderd conform de 
door hen vastgestelde aanvraagprocedures. Sponsoren worden schriftelijk en mondeling 
benaderd, waarbij desgewenst tegenprestaties worden aangeboden. Overige mogelijke 
donateurs worden benaderd via mond tot mond of met een gerichte wervingscampagne. 
Bij reservering van kaarten en op de website zullen oproepen tot financiële steun worden 
geplaatst. Donaties kunnen worden gegeven voor een specifieke activiteit, structurele 
activiteiten dan wel ter vorming van een algemene reserve.

ANBI Status

ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Instellingen die hiervoor in 
aanmerking komen zijn kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of 
wetenschappelijke instellingen, of instellingen die op een andere manier bijdragen aan het 
algemeen nut. Als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden ze als een ANBI 
aangewezen en geregistreerd. Stichting Levant wil worden erkend als ANBI door de 
Belastingdienst en heeft het verzoek hiervoor ingediend in 2016.
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Beheer vermogen

De Stichting Levant heeft geen eigen fondsen in beheer, en voert geen eigen vermogen 
o.i.d.. In principe worden alle inkomende gelden gebruikt om de activiteiten in het 
lopende, dan wel komende jaar te financieren. Hiervoor is een rekening courant 
voldoende. In principe dienen alle inkomsten voor de financiering van de activiteiten in 
het lopende dan wel komende jaar.besteed te worden  Alle gelden worden besteed aan 
hetzij de activiteiten zelf (inhuur musici, zaalruimte etc.), hetzij aan kosten zoals 
marktbewerking, publiciteit, etc.

Besteding vermogen

Een eventueel gevormd vermogen zal worden gebruikt ter dekking van de beperkte 
algemene kosten en ter dekking van georganiseerde activiteiten. De algemene kosten zijn 
voornamelijk kosten voor zoals bankkosten, website, administratie- en accountantskosten.

Kosten Projecten

Op basis van een inhoudelijk plan voor een activiteit wordt een begroting van de te 
maken kosten en een dekkingsplan gemaakt. De kosten bestaan uit honoraria, directe 
uitvoeringskosten als repetitieruimte, decor en rekwisieten etc. en kosten verbonden aan 
publiciteit en reclame. Na subsidie-, fonds- en sponsorwerving wordt de financiële 
haalbaarheid van een activiteit getoetst door het bestuur en een definitieve begroting en 
dekkingsplan opgesteld. Na het evenement wordt een inhoudelijk en financieel verslag 
(desnoods met een accountantsverklaring) opgesteld ten behoeve van het bestuur, de 
subsidiënten en fondsen.

Vergoedingen

De Stichting betaalt alleen honoraria uit aan medewerkers van een project. Dit betreffen 
onder meer de artistieke, zakelijke en productionele staf, meewerkende artiesten en/of 
kunstenaars. De betreffende functionarissen worden aangetrokken voor de periode 
waarin de voorbereiding, uitvoering en nazorg van een workshop of muziekproductie 
plaatsvindt. De medewerkers zijn over het algemeen als freelance werkzaam als ZZP’er. 
Indien een medewerker verloond moet worden zal dit via een verlonings bureau worden 
afgewikkeld. De honoraria en bijkomende kosten passen in de door het bestuur 
goedgekeurde begroting.
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Verwachting en toekomstvisie

Voor het project ‘Een dubbele spiegel’ hebben wij op succesvolle wijze de betrokkenheid 
van een groot aantal landelijke fondsen gemobiliseerd. Dit sterkt ons in de overtuiging dat 
er aandacht en interesse is bij de fondsen voor de missie die wij willen realiseren met 
Stichting Levant. Om meer soortgelijke projecten als ‘Een dubbele spiegel’ en de andere in 
dit beleidsplan genoemde initiatieven te kunnen realiseren, is het nodig om een solide 
stichting op te bouwen van waaruit aanvragen bij fondsen en andere financiers kunnen 
worden gedaan, en die zorgdraagt voor effectieve communicatie en publiciteit over missie 
en projecten. Daartoe willen Paul E. Visser - die naast zijn expertise als filmmaker ook zijn 
kennis op het gebied van online marketing zal inzetten - en Suzanne Kooij - consultant op 
het gebied van beleid en strategie in de filantropische sector - zich als vrijwilliger aan deze 
stichting verbinden. Het bestuur zal de komende tijd verder worden uitgebouwd. 
Aan plannen, ideeën en daadkracht ontbreekt het niet. 
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