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Jaarverslag Stichting Levant 2015

Overzicht activiteiten

In 2015 is de Stichting Levant begonnen met het ontwikkelen van plannen voor de 
komende jaren. Het bestuur heeft beseft dat het ontwikkelen en uitvoeren van projecten 
veel tijd en energie vergt. Het project “Een dubbele spiegel” dat samen met het Orion 
Ensemble plaatsvindt, is een voorbeeld hiervan. Dit project is begonnen in 2014 en loopt 
pas af in 2016.
De ANBI status wordt aangevraagd. Er blijken een aantal voorwaarden hieraan 
verbonden, o.a. een website. Deze zijn we momenteel aan het ontwikkelen.

Projecten

Americana

De stichting is begonnen een projectplan hiervoor te schrijven en tevens partners te 
zoeken voor het realiseren van dit project. Het Gelders Orkest, Het Eye Institute en de 
historicus Maarten van Rossem zijn benaderd voor dit project en deze beoogde 
samenwerkingspartners staan positief tegenover het project. Het is de bedoeling om dit 
project uit te voeren rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november 2016. 

Een opera over de Amsterdamse School 

Ook voor de realisatie van dit project is de stichting begonnen partners te zoeken. 
Museum Het Schip (het museum voor de Amsterdamse School) heeft al veel tijd en kennis 
in dit project gestopt. Aanvankelijk zijn er veel gesprekken geweest met Opera Trionfo. 
Uiteindelijk is besloten om verder te gaan met Opera Spanga, die veel ervaring heeft met 
opera op locatie en zich zeer enthousiast toonde over onze plannen. 
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Financiën 

Per 31 december 2015 is het saldo €320 op de zakelijk rekening t.n.v. Stichting Levant. Dit 
geld is afkomstig van donaties voor het project Americana. Dit n.a.v. de promotie film die 
Paul E. Visser voor dit project gemaakt heeft (https://vimeo.com/128577305). 

Bestuur

Per 31 december 2015 bestaat het bestuur uit: 

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

Er is besloten om in 2016 het bestuur uit te breiden.
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