Jaarverslag NSO 2020 | ‘Extase’
Tournee van het Nederlands Studenten Orkest
30 januari tot en met 23 februari 2020
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1. Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het jaarverslag van het Nederlands Studenten Orkest 2020. Dit jaarverslag biedt een
overzicht van de ontwikkelingen van het NSO in 2019/2020 en de aanloop naar weer een prachtig
NSO-project in februari 2020.
Voor het eerst in decennia is het NSO bestuurd door zes in plaats van zeven bestuursleden. Wij
begonnen dit jaar met goede moed en een frisse energie, iets wat altijd is aangebleven en absoluut
vruchten heeft afgeworpen. Met de steun van vrijwilligers, sponsoren, fondsen en universiteiten
heeft er een prachtige 68e editie van het NSO plaatsgevonden. Uniek in de wereld, maar
karakteristiek voor het NSO is de tournee van een maand met 100 studenten, die in de elf mooiste
zalen van Nederland concerten van het hoogste amateurniveau geven. Dit in samenwerking met een
zeer inspirerend artistiek trio en in de vorm van een prikkelend programma; deze studenten hebben
ongetwijfeld een onvergetelijke ervaring gehad.
Naast de reguliere projectorganisatie ging er dit jaar veel aandacht uit naar het behoud van de
financiële gezondheid van de stichting. Verder is er een gloednieuw plaatselijk comité in Maastricht
opgezet en ingewerkt, met succes. Voor de website zijn veel stappen gezet om aan het einde van dit
seizoen een Engelstalige versie te kunnen lanceren. Tot slot was onze voornaamste uitdaging dit jaar
om alle benodigde werkzaamheden te verrichten met één bestuurslid minder, een prestatie met
meer succes dan wij op durfden te hopen. Dit bestuursjaar heeft ons helpen ontwikkelen en
ervaringen gebracht die wij een leven lang bij ons zullen dragen.
Met veel trots en blijdschap kijken wij terug naar ons project, waar we met veel aandacht en liefde
aan hebben gewerkt. Wij nemen helaas afscheid van onze rol bij het NSO, maar laten deze mooie
organisatie met veel vertrouwen na in de handen van het volgende bestuur, onder leiding van Sanne
van Dijk. Wij wensen hen veel succes, maar bovenal veel plezier toe in dit jaar dat hen waarschijnlijk
nog lang bij zal blijven!
Namens het bestuur van NSO 2020,
Kristina Klomp
Voorzitter NSO 2020
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2. Algemeen
Artistiek
Dirigent
Solist
Opdrachtcomponist

Manoj Kamps
Katharine Dain
Rick van Veldhuizen

Concerten
Datum
Zondag 9 februari 2020
Maandag 10 februari 2020
Dinsdag 11 februari 2020
Donderdag 13 februari 2020
Vrijdag 14 februari 2020
Zaterdag 15 februari 2020
Zondag 16 februari 2020
Maandag 17 februari 2020
Dinsdag 18 februari 2020
Woensdag 19 februari 2020
Vrijdag 21 februari 2020
Zaterdag 22 februari 2020
Zondag 23 februari 2020

Zaal
De Ruchte
Muziekgebouw
Stadsgehoorzaal
RWTH Aula
Concertgebouw de Vereeniging
De Doelen
De Oosterpoort
Theater aan het Vrijthof
De Harmonie
TivoliVredenburg
Conservatoire de la Ville
Muziekcentrum
Het Concertgebouw

Stad
Someren
Eindhoven
Leiden
Aken
Nijmegen
Rotterdam
Groningen
Maastricht
Leeuwarden
Utrecht
Luxemburg
Enschede
Amsterdam

Aanvang
20:30
20:15
20:15
20:00
20:15
20:15
20:15
20:00
20:15
20:15
20:00
20.00
20:15

Programma
Richard Wagner
Rick van Veldhuizen
Igor Stravinsky
Toegift: The Pointer Sisters

‘Vorspiel’ & ‘Liebestod’ uit Tristan und Isolde
unde imber et ignes (opdrachtcompositie)
Le Sacre du Printemps
I’m so Excited (arr. Hugo Bouma)

Raad van Toezicht
Bonne Datema
Nynke Jansen
Roland Kieft
Gegevens Stichting het Nederlands Studenten Orkest
Rechtsvorm:
Correspondentieadres:
Kantoor:
Website:
Bankrekeningnummer:
Girorekeningnummer:
KvK nummer:
BTW nummer:

Stichting
Postbus 11131, 2301 EC Leiden
Spaarnestraat 11a, kamer 5, Utrecht
www.nso.nl
NL07 ABNA 0466 2813 74
NL46 INGB 0000 0015 20
41198030
2760496
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Bestuur

Kristina Klomp
Voorzitter
Orthopedagogiek (afgestudeerd)

Evert-Jan Hekkelman
Secretaris
Mathematische fysica

Léon Rietman
Penningmeester
Biologie en medisch
laboratoriumonderzoek

Anne Sophie Fransen
Persvoorlichter
Geneeskunde

Hedwig Kok
Orkestchef
Docent muziek

Jasper van Noort
Tourcoördinator
Bedrijfskunde
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Deelnemers
Dirigent: Manoj Kamps
Dirigent Manoj Kamps (1988) dirigeerde recent de premiere van de opera
Harriet van Hilda Paredes met Muziektheater Transparant i.s.m.
HERMESensemble en met Claron McFadden in de titelrol; een productie die
o.a. te zien was in het Muziekgebouw Amsterdam, het Cervantino Festival
in Mexico, Huddersfield International Contemporary Music Festival en
deSingel Antwerpen. Hij gaf de semiscenische première van de opera MILA
van Andrea Clearfield in het Prototype Festival, New York. Manoj dirigeerde
premières en Nederlandse premières van Michel van der Aa (The Book of
Sand), Peter Eötvös (da capo), Karlheinz Stockhausen (Mikrophonie II) en
jeugdwerken van Louis Andriessen, bij festivals als het Holland Festival, het
AAA Festival van het Concertgebouw, Aldeburgh Festival, Gaudeamus
Festival en November Music. Hij was co-creator en muzikaal leider van de
voorstelling Be With Me Now die gemaakt werd in opdracht van het Festival d’Aix-en-Provence en
die verder nog in een groot aantal Europese steden te zien is geweest. Verder leidde hij de afgelopen
seizoenen diverse concertante, theatrale en koorprojecten bij o.a. Brussels Philharmonic, BBC
Philharmonic, Ulster Orchestra, Asko|Schönberg, Cappella Amsterdam, Nederlands Kamerkoor,
LUDWIG, en de Nederlandse Reisopera.
Van 2015-2017 bekleedde Manoj de positie van Junior Fellow in Orchestral Conducting bij de Royal
Northern College of Music in Manchester. Zijn mentors hier waren Sir Mark Elder, Clark Rundell en
Mark Heron, en hij werkte bij de BBC Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, Hallé Orchestra en
Manchester Camerata.
Manoj begon zijn muzikale ontwikkeling in zijn geboorteland Sri Lanka bij Sureka
Amerasinghe. Later studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag orkestdirectie (bij Jac
van Steen en Kenneth Montgomery), koordirectie (bij Jos van Veldhoven en Jos Vermunt), en
compositie (bij Roderik de Man en Calliope Tsoupaki). In de jaren daarna werd Manoj in koordirectie
verder gecoacht door Daniel Reuss. Manoj ontving genereuze financiële steun tijdens zijn studies van
het Kersjes Fonds, Stichting Ars Lunga, en het Prins Bernhard Cultuurfonds.
Manoj heeft zich altijd veelvuldig ingezet voor muziekeducatie en educatieve projecten. Hij werkte
o.a. met het Chineke! Jeugdorkest in het London Southbank Centre, het Muziekcentrum van de
Omroep en de Nationale Opera aan grootschalige educatieprojecten.
De rode draden van muziekeducatie, theatrale visies, opera en liefde voor vocale muziek komen voor
Manoj allemaal samen in dit programma met het NSO.
Manoj: “Toen het idee ontstond om voor het NSO een nieuw stuk te laten schrijven dat echt in
relatie zou staan tot de meesterwerken van Wagner en Stravinsky, waren het NSO-bestuur en ik het
er snel over eens dat Rick van Veldhuizen een ideale match zou zijn. Zolang ik hem ken ben ik onder
de indruk geweest van zijn virtuoze, eclectische schrijfstijl die zowel ‘hoge’ als ‘lage’ cultuur verenigt,
en veel invloeden uit pop- en uitgaanscultuur aanhaalt — zaken die enorm goed zullen aansluiten bij
de spelers van het NSO!
Daarnaast vond ik het belangrijk om een queer perspectief in het programma te geven, en
Ricks idee om de sopraan Katharine Dain en het orkest als twee ‘genderloze’ lichamen te behandelen
en de spanning ertussen uit te werken, wordt een perfecte en prikkelende tegenhanger naast de
zinderende muziek van Wagner en de adrenalinekick van Stravinsky.”
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Solist: Katharine Dain
De Nederlands-Amerikaanse sopraan Katharine Dain (1982) is een
muzikant met een onverzadigbare nieuwsgierigheid en ongewone
verbeeldingskracht, actief in opera, orkestrepertoire, oratorium en
kamermuziek in Europa en Noord-Amerika. Na een opleiding in Boston
(Harvard), Londen (Guildhall) en New York (Mannes), verhuisde
Katharine in 2012 naar Nederland. Haar debuut bij de Nationale
Opera was met Claude Viviers Kopernikus, een coproductie met het
experimentele theatergezelschap Silbersee en het project waarop ze
dirigent Manoj Kamps ontmoette. In hetzelfde seizoen sprong ze in
voor een zieke soliste in Il Canto Sospeso van Luigi Nono op het Holland
Festival met Cappella Amsterdam onder Ingo Metzmacher. Ze is
sindsdien vooral gewild in het repertoire van de 20e en 21e eeuw en
heeft met veel grote Nederlandse ensembles en dirigenten samengewerkt, waaronder aan
verschillende premières.
Na het behalen van de hoofdprijs in de Clermont-Ferrand Vocal Competition 2017 (waarin Diapason
haar een “openbaring” noemde), debuteerde Dain als Konstanze in Die Entführung aus dem Serail
van Mozart in de operahuizen van Clermont-Ferrand, Avignon, Rouen, Massy en Reims in Frankrijk. In
het najaar van 2019 speelde ze ook Donna Anna (Don Giovanni) in een tournee-concertproductie
met het Orchestra of the 18th Century onder Kennth Montgomery. Andere hoogtepunten van
recente en komende seizoenen zijn orkestrale liedcycli van Dutilleux en Berlioz met het BBC Scottish
Symphony Orchestra onder Ryan Bancroft, Brahms Requiem met Cappella Amsterdam onder Daniel
Reuss, Mahler’s vierde Symphony met het Orchestre d&#39;Auvergne, Cunégonde (Bernstein
Candide) in Banff, Bach Matthäus-Passion en Johannes-Passion met de Academie voor Oude Muziek
en het Koor van King’s College Cambridge, en liederen van Berg en Zemlinsky met Het Collectief
onder Reinbert de Leeuw op het Oostenrijkse Osterfestival. Katharine is ook medeoprichter en
sopraan van Damask Vocal Quartet, wiens 2018-debuutalbum “O schöne Nacht” de prestigieuze
Choc de Classica-prijs van Frankrijk en de universele acclamatie in de pers won.
Katharine is bijzonder enthousiast voor de concerttournee met NSO, omdat het veel dingen waar ze
van houdt verenigt: hoge Duitse romantiek, een spannende samenwerking aan een gloednieuw werk
in opdracht van Rick van Veldhuizen die het stuk ontwikkelde met haar stem en esthetiek in
gedachte, en een nauwe samenwerking met Manoj Kamps, die een frequent optredende partner en
vriend is gebleven sinds ze elkaar ontmoetten via de xmuziek van Vivier. Het artistieke trio Katharine,
Manoj en Rick - heeft genoten van de ontwikkeling van de dramaturgie van het programma, dat een
uniek artistiek statement kan maken dat meer is dan alleen een som van de afzonderlijke stukken.
Katharine werd ook tijdens haar eigen studies erg beïnvloed door grootschalige prestatieprojecten
met groepen getalenteerde en gepassioneerde studenten, en ze kijkt ernaar uit om terug te geven en
opnieuw te worden geïnspireerd door de jonge muzikanten van het NSO.
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Opdrachtcomponist: Rick van Veldhuizen
Componist Rick van Veldhuizen (1994) groeide op in het zuiden
van Nederland, en begon daar op zijn veertiende compositie en
piano te studeren aan de Young Musicians’ Academy van het
Fontys Conservatorium Tilburg. Na een voorbereidend jaar aan
het Koninklijk Conservatorium vervolgde hij zijn studie
compositie aan het Conservatorium van Amsterdam, waar hij
studeerde bij Joël Bons, Willem Jeths en Jorrit Tamminga, waar
hij in 2016 cum laude afstudeerde. Tegelijkertijd wakkerde zijn
tweede studie – Nederlandse literatuur aan de Universiteit Leiden – zijn interesse aan voor de
mogelijkheden om met muziek, in combinatie met tekst of theater, verhalen te vertellen. Hierna
studeerde hij nog een jaar in Berlijn, waar hij kennismaakte met Marc Sabats theorieën over
microtonaliteit en reine stemming.
Zijn muziek kenmerkt zich door de versmelting van een groot palet aan invloeden. Niet alleen de
twintigste-eeuwse muziek van Ravel, Berg en Berio, maar ook de musicals van Stephen Sondheim en
de elektronische muziek van Björk en Aphex Twin maakten blijvend indruk op hem. Zijn muziek is niet
voor één gat te vangen, en verweeft ongebruikelijke instrumentale geluiden, uitgesponnen
melodieën en microtonale harmonieën tot een eigen, herkenbaar geluid.
Van Veldhuizen was dolblij toen hij gevraagd werd voor het Nederlands Studenten Orkest een nieuw
werk te componeren. “Toen het NSO me benaderde met de vraag om een stuk te schrijven voor een
programma met Sacre du Printemps en Vorspiel und Liebestod, was ik direct om. Tegelijkertijd stelde
deze opdracht me voor de enorme uitdaging een stuk te schrijven dat zich zou kunnen verhouden tot
twee van de grootste katalysatoren van de moderne muziek. Toen ik met Manoj Kamps, de dirigent,
praatte over de thema’s die het programma samenbinden, werd allengs duidelijk dat dit een uiterst
fysiek en sensitief stuk moest worden. Katharine Dain, de soliste, gaf aan ook graag nieuwe muziek te
zingen, en zo ontstond het idee voor een concertaria” aldus Van Veldhuizen. “De soliste en het orkest
trekken naar elkaar toe en van elkaar af als twee lichamen, die een magnetische, bedwelmde dans
dansen. Een dans die niet tot een offer hoeft te leiden, zoals de andere twee stukken, maar die van
beide kanten extreem beleefd wordt. Ik vond het ook belangrijk om, tussen de twee vrouwelijke
heldinnen/slachtoffers van Wagner en Stravinsky een universeler verlangen neer te zetten – de
soliste speelt geen ‘vrouw’, maar vertolkt een sensueel verlangen.”
Hij kijkt er ook erg naar uit het orkest kennis te laten maken met zijn specifieke klankwereld, vol
verstemde akkoorden en rare geluiden: “Je hebt met zo’n orkest van gepassioneerde, jonge musici,
zo veel mogelijkheden, omdat je weet dat ze er voor de volle 100% ingaan. Het gaat trillen en kolken
en barsten in de zaal.”
Naast unde imber et ignes gaan in het voorjaar van 2020 ook nog stukken van Van Veldhuizen in
première bij het Koninklijk Concertgebouworkest en De Nationale Opera.
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Orkestleden
Viool 1
Jelmer Strijkstra (CM)
Camilla Dongelmans
Jimmy Philips
Dieuwke Mink van der Molen
Emma Postema
Madelief Binnerts
Aurore Nelles
Tuanke de Beun
Josca Scholten
Brechje Weijmans
Nathan Juriansz
Sonja Schravesande
Viool 2
Annelotte Beutler (AV)
Anne Olsman
Maike de Jongh
Charlotte Wttewaall
Bregje Bonenkamp
Marvin Jeroense
Tamar Hokken
Thijs Blackstone
Eleanne Haalstra
Tijmen van Ree
Anna Meijer
Mette Bosma
Altviool
Viola Koopman (AV)
Joke Wiersma
Eugene Kohnstamm
Kristina Klomp
Victor Batenburg
Floris Heeres

Cello
Tjeerd Broerse (AV)
Max Mevissen
Arthur Schoorlemmer
Anne Sophie Fransen
Hedwig Kok
Evert-Jan Hekkelman
Lieuwe Mulder
Diederik de Vries
Contrabas
Aaron Lozano (AV)
Jakob Grüter
Mischa Niemel
Fluit
Anna Cooper
Bregje Walkate
Linda van der Spaa
Cathinca Porsius
Mirthe Regelink
Hobo
Myrthe Egberink
Dorien de Gier
Rosa Vahl
Gijs Roosen
Sanne van Dijk
Klarinet
Maarten Takken
Max Rang
Iris Holleman
Quân Hoàng
Tim Huijbregts

Fagot
Simon Dallmeier
Merel Streng
Koen Hondebrink
Sanne Pouw
Evert van Noort
Hoorn
Alessandro Alghisi
Camille Gulikers
Diego J. Pérez de Tudela Martinez
Jasper van Noort
Margot Vermaut
Noor Huls
Xavier Tan
Runar van Esch
Trompet
Martijn Vincken
Joost Hettinga
Sanne Bleser
Femke Kuiper
Sander Beens
Trombone
Siebren van Noort
Bente van der Brug
Alexandre Duarte Correia
Slagwerk
Léon Rietman
Sebastiaan ten Kate
Freek van der Heijden
Bas de Smet
Maarten Walraven
Harp
Emma Finkers
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3. Programmatoelichting
Rick van Veldhuizen – unde imber et ignes (opdrachtcompositie)
unde imber et ignes (‘waaruit vloed en vuren’) is een wisselspel tussen sopraan en orkest. Beiden
drukken vleselijke verlangens uit, die niet conformeren aan de gebruikelijke norm van liefdesliederen
of seksualiteit. Hun wederzijdse aantrekkingskracht is rauw, ongenadig en soms gewelddadig.
De sopraan vertolkt geen vrouw: ze vertolkt een seksueel verlangen dat door gender noch taal
gebonden is. Haar personage is man noch vrouw, maar voldoet vooral niet aan een geromantiseerd
beeld van seksualiteit.
In het eerste lied drukt de soliste het verlangen uit dat het orkest zijn volle, ‘krachtige en dooraderde’
zelf laat zien. Het orkest wordt uitgedaagd zich net zo kwetsbaar en open op te stellen als de soliste,
en het gehoorzaamt. Trillend en meedogenloos stort het orkest uit, vurig en tegelijkertijd vloeiend
als water.
Allengs wordt duidelijk dat sopraan noch orkest zich kunnen identificeren zonder aanwezigheid van
de ‘ander’. Hun verlangens, angsten en lichamelijkheid staan niet tegenover elkaar; ze zijn wezenlijk
met elkaar verbonden. De twee hebben elkaar nodig om uiteindelijk één lichaam te vormen, dat
sterker is dan hun angsten, hun lijven en hun identiteiten samen. Een mutant lichaam dat lak heeft
aan voorbestemde verplichtingen.
In unde imber et ignes vloeien vele verschillende stijlen in elkaar over. Van troubadoursliederen die
niet de hoofse liefde maar SM bezingen tot kwetsbare trance en barokke klaagliederen. De
blauwdruk staat niet vast: uit het gruis van de geschiedenis vormen we zelf onze eigen tempel, onze
eigen angsten en begeerten.
Richard Wagner – ‘Vorspiel’ & ‘Liebestod’ uit
Tristan und Isolde

Igor Stravinsky – Le Sacre du Printemps

En de muziek zou nooit meer hetzelfde zijn: de premières van Wagners Tristan und Isolde in 1865 en
Stravinsky’s Le Sacre du Printemps in 1913 hebben de reputatie een soort haarspeldbochten te zijn in
de ontwikkeling van het componeren. De analyse van het fameuze Tristan-akkoord, die allereerste
samenklank in Tristan und Isolde en alles wat dáár op volgt, heeft kolommen, artikelen en boeken
gevuld. Niet omdat het gaat om een ongebruikelijke tooncombinatie, maar omdat het akkoord een
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heel vreemde verschijning is ten opzichte van de noten eromheen. Ook die akelig hoge fagotsolo aan
het begin van Stravinsky’s ballet en alles wat daarop volgt, bracht vele pennen in beroering. Het
begin van de moderne muziek, wordt er soms gezegd, zowel van Tristan als van de Sacre. Er zweven
sappige schandalen rondom de twee titels: wilde verhalen over aan uitputting stervende
hoofdrolzangers, ruige gevechten en bekogelingen in het theater, ruzies en uitzinnige reacties van
gechoqueerde dames en verontwaardigde heren. Want er werd woest gedanst en grenzeloos
gezongen, met opspattende oergevoelens en ontembare erotiek.
Het valt altijd een beetje tegen dat de werkelijkheid minder spannend blijkt dan het verhaal van de
overlevering: die première van Le Sacre du Printemps was misschien helemaal niet die grote
knokpartij waarbij dirigent Pierre Monteux met alles werd bekogeld wat het publiek in Théâtre des
Champs-Elysées kon vinden. Daarbij is de fagotsolo aan het begin gewoon een bestaand Litouws
bruiloftsliedje, terwijl de andere melodieën en ritmes hun oorsprong vinden in de volksmuziek, in de
grote traditie van Russische componisten van voor Stravinsky. Die gebruikt voor het overige redelijk
gangbare, maar wat vreemd opgestapelde samenklanken. En over akkoorden gesproken, dat Tristanakkoord blijkt niet echt de uitvinding van Richard Wagner, want het is aangetroffen in werken van
voor 1865. Zijn verwoestende Tristan-muziek maakte ook niet echt slachtoffers: er wordt nog altijd
gefluisterd dat de 29-jarige tenor Ludwig Schnorr von Carolsfeld dood ging aan het zingen van
Tristan, maar in werkelijkheid leed hij aan reumatische complicaties, overgewicht en een simpele,
maar
nogal
straffe
verkoudheid.
Toch hangt over beide werken een geheimzinnige, uitdagende, donkere glans die nog altijd
aantrekkelijk en gevaarlijk tegelijk is en waarvan het publiek, als het zich helemaal overgeeft aan wat
het hoort, totaal ondersteboven kan raken. Het lenteritueel van Stravinsky gaat over onze
oergevoelens en onze band met de natuur: een meisje wordt uitverkoren om te sterven voor het
toekomstige geluk van de gemeenschap. Het mensenoffer geeft zich uiteindelijk geheel over aan de
aardse krachten. In Tristan und Isolde gaat het om twee jonge mensen die met het oerinstinct liefde
worstelen in een wereld waarin inmiddels de wetten gelden van de hoofse maatschappij. Isolde, een
Ierse tovenares, en Tristan, een dappere en zeer plichtsgetrouwe ridder en de moordenaar van
Isoldes eerste echtgenoot, geven hun opgekropte gevoelens voor elkaar de vrije loop na het drinken
van een toverdrank. Complicatie: Isolde is getrouwd met Tristans oom Marke. Het tweetal laat zich
daar niet door weerhouden. Tristan offert zijn leven op aan zijn verlangen. Isolde volgt hem. En
tenslotte loopt de muziek van zowel de Sacre als Tristan uit op een compleet opgaan in het
onverbiddelijke einde: in het ene geval danst een jonge vrouw zichzelf aan het slot de dood in, in het
andere zingt ze zichzelf naar het onaardse.
‘Een gedicht over verwoesting en dood,’ zei de Engelse schrijver George Bernard Shaw dan ook over
Tristan und Isolde van Richard Wagner. De prelude bracht de filosoof Nietzsche in extase, terwijl
kranten schreven over onzuivere passie, onfatsoenlijkheid, de verheerlijking van sensueel genot of –
de woorden van criticus Eduard Hanslick – het langzaam afwikkelen van de ingewanden van een
martelaar op een haspel. Dat laatste, nogal gruwelijke beeld haalt de lol van erotisch verlangen en
stiekeme liefde misschien wel een beetje uit de avond, maar helemaal ernaast is het niet: het
liefdespaar van de opera wentelt zich op welhaast masochistische wijze in het lijden onder de
wederzijdse hunkering. De prelude geeft uitdrukking aan het verlangen, aan het door de golven
glijdende schip dat Isolde als bruid naar koning Marke brengt en misschien wel aan het stille verdriet
van zowel Isolde als Tristan: niet bestemd voor elkaar, wel vol van ontembare wederzijdse gevoelens.
De prelude en de liefdesdood achter elkaar geven de luisteraar een beeld van de intense liefde van
Tristan en Isolde. We horen Tristan niet zingen, maar Isolde zingt over hem. In de prelude krijgen we
weliswaar niets mee van de haatliefde die Isolde in de eerste akte voelt voor de ridder van wie ze het
leven redde en die haar vervolgens aan zijn oom gaf, maar wel van de wonderlijke verslagenheid als
het tweetal samen de doodsdrank drinkt. Althans, dat is wat ze denken, want dienares Brangäne
heeft de door Isolde bestelde doodsdrank vervangen door een liefdesbrouwsel. De muziek van de
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Liebestod brengt ons direct naar het slot van de opera. In het tweede bedrijf hebben de inmiddels
met Marke getrouwde Isolde en Tristan elkaar in het duister ontmoet op de kasteelbemuring voor
een lang, lang liefdesduet. Als ze worden ontdekt, laat Tristan zich opzettelijk verwonden. Hij vraagt
Isolde of ze hem wil volgen in de dood. Na een hartverscheurende tijd van eenzaamheid en
martelende pijn in zijn eigen kasteel komt Isolde naar hem toe, maar bij hun ontmoeting geeft hij in
haar armen de geest. Uiteindelijk – en hier begint de muziek van de slotscène – voegt Isolde zich bij
Tristan in het rijk van de nacht. In de laatste klank lost het aan het begin ingezette verlangen
uiteindelijk op.
Verwoesting en dood vormen uiteindelijk ook de enige weg in Le Sacre du Printemps, die klinkt naar
zowel de onverbiddelijkheid van de natuur als die van de moderne wereld van stampende machines.
Met de fameuze fagotsolo en de complexe blazersmotieven begint het verhaal van ‘De aanbidding
van de aarde’. Het begin van de lente wordt gevierd en een oude vrouw voorspelt de toekomst uit de
voortekenen die de lente geeft. Jonge meisjes komen op in een rij en beginnen een
‘Ontvoeringsdans’. Daarna dansen ze de Khorovod, een lentedans. Een ritueel, als van twee
rivaliserende groepen, begint. Oude wijze mannen maken hun entree met aan het hoofd een priester
die de aarde zegent. In een wilde trance geven de mensen zich dan over aan de aarde. Houvast bij
het beluisteren van de wilde klanken van de Sacre is het proberen te vangen van de korte
volksliedmelodietjes, die elkaar in rap tempo afwisselen boven de pulserende ritmes of de
plotselinge momenten van rust.
In het tweede deel van het ballet dansen de meisjes in een cirkel, waarbij één van hen door het lot
wordt aangewezen als de Uitverkorene. De meisjes aanbidden hun voorouders en laten de
Uitverkorene achter bij de wijze, oude mannen. In hun midden danst het meisje zo intens dat ze
sterft.
Wagner en Stravinsky hadden enorme impact met deze twee werken: componisten na hen werden
beïnvloed, volgden hen na of keerden zich juist opzettelijk van hen af. Wat de twee misschien niet
hebben bevroed is dat er over hun composities altijd een jeugdige glans is blijven liggen. Nieuwe
generaties blijven zich aangetrokken voelen tot deze muziek: meer nog, heftiger en diepgaander dan
alles wat je in de hoek van het zogenaamde ‘aangenaam klassiek’ aantreft. Herinneringen aan een
eerste Sacre of een eerste Wagner gaan meestal veel verder dan ‘het kwam zo binnen’ of het ‘ik
werd er zo emotioneel van’. Marcel Proust schreef ooit dat deze muziek ‘verbonden is met de
toekomst en de werkelijkheid van de menselijke ziel’…
Programmatekst door: Hein van Eekert
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4. Ondersteuning NSO 2020 ‘Extase’
Beschermheer en beschermvrouwe
Hunne Hoogheden Prins Maurits en Prinses Marilène van Oranje-Nassau, van Vollenhoven
Comités van Aanbeveling
Amsterdam
Prof. dr. ir. Karen Maex, Rector magnificus Universiteit van Amsterdam
Mr. dr. M. J. Cohen, Voorzitter Raad van Toezicht Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
Prof. dr. V. Subramaniam, Rector magnificus Vrije Universiteit
Mr. S. A. Reinink, Algemeen directeur Het Concertgebouw N.V.
Drs. F. A. van Houten, President en Voorzitter van het Executive Committee van Koninklijke Philips
N.V.
Drs. J. J. van der Wijk, Directeur Conservatorium van Amsterdam
Mevr. Halsema, Burgemeester van Amsterdam
Dhr. M. Sanders, Voorzitter Raad van Toezicht van Stichting Holland Festival
Eindhoven
Dhr. J. A. Jorritsma, Burgemeester van Eindhoven
Ir. J.J. de Jong, President Philips Nederland
Prof. dr. ir. F. P. T. Baaijens, rector magnificus, Technische Universiteit Eindhoven
Mr. G. R. C. Dierick, CEO NXP Nederland
Mw. dr. K.C.A.M. Nabbe, Voorzitter Raad van Bestuur Diagnostiek voor U
Mr. J. F. Houterman, Waarnemend voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen
Enschede
Dhr. J. Post, Algemeen directeur Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten
Dhr. P. D. IJzerman, Voorzitter Stichting Vrienden van het Orkest van het Oosten
Mw. A. Schoonewille, Directeur Kaliber Kunstenschool
Groningen
Drs. G. G. Wiarda, Oud-dirigent Groninger Studenten Orkest 'Mira' en voorzitter NSO 1966
Prof. dr. A. G. J. Van der Zee, Voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen
Drs. H. J. Pijlman, Voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen
Mw. J. Le Coultre, Viooldocente
Drs. S. Y. Leistra, Partner Boer & Croon
Mr. drs. F. J. Paas, Commissaris van de Koning in de provincie Groningen
Prof. dr. C. Wijmenga, Rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen
Leeuwarden
Mr. S. Van Haersma Buma, Burgemeester van Leeuwarden
prof. dr. ir. C.J.N Buisman, wetenschappelijk directeur Wetsus
ir E. Schaper MBA, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool NHL - Stenden
Leiden
Drs Emile R. Jaensch, Burgemeester van Oegstgeest
Prof. mr. C.J.J.M. Stolker, Rector Magnificus & Voorzitter Universiteit Leiden
Prof.dr.ir. T.H.J.J. van der Hagen, Rector Magnificus en Voorzitter College van Bestuur TU Delft
Prof. dr. D. D. Breimer, Oud-rector magnificus Universiteit Leiden
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Prof. dr. P. C. W. Hogendoorn, Decaan faculteit Geneeskunde Universiteit Leiden en Vicevoorzitter
Raad van Bestuur Leids Universitair Medisch Centrum
Drs. H. J. J. Lenferink, Burgemeester van Leiden
Prof. dr. A. F. Cohen, Oprichter CHDR
Maastricht
Dhr. J. Boelen, Directeur Theater aan het Vrijthof
Mevr. J.M. Penn-te Strake, Burgemeester van Maastricht
Mevr. M. Douwes, relatiemanager Philharmonie Zuidnederland
Prof. Dr. M.P. Van Dieijen-Visser, Voorzitter van de Raad van Bestuur van het Maastricht UMC+
André Rieu
Prof. dr. Rianne Letschert, Rector Magnificus Maastricht University
Nijmegen
Dhr. H. Beerten, Voorzitter Nijmeegse Stichting voor Kamermuziek
Prof. dr. J. H. J. M. van Krieken, Rector Magnificus Radboud Universiteit
Prof. dr. ir. A. P. J. Mol, Rector magnificus en vice-voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University
& Research
Prof. mr. S. C. J. J. Kortmann, Emeritus hoogleraar burgerlijk recht en oud-rector magnificus Radboud
Universiteit
Prof. D.H.J. Wigboldus, Voorzitter College van Bestuur Radboud Universiteit
Rotterdam
Mr. I. W. Opstelten, Oud-burgemeester van Rotterdam
Dr. L. Samama, componist, voormalig directeur Nederlands Kamerkoor en artistiek coördinator
Residentie Orkest
Lahav Shani, Chef-dirigent Rotterdams Philharmonisch Orkest
Prof. dr. H. A. P. Pols, Oud-rector magnificus Erasmus Universiteit Rotterdam
Someren
Mw. drs. I. van Nieuwenhuijsen, Rector Varendonck College
Dhr. H. A. J. van der Loo, Voorzitter Nationaal Museum Klok & Peel in Asten
Mr. H. G. Vos, Burgemeester van Asten
Mw. D. Blok, Burgemeester van Someren
Dhr. L. van de Moosdijk, president Muziekvereniging Somerens Lust
Dhr. B.A.C. Bennenbroek, Voorzitter commissie Theater en Film en bestuurslid De Ruchte
Utrecht
Jeroen Bartelse, Algemeen directeur TivoliVredenburg
Prof. dr. H. Kummeling, Rector Magnificus Universiteit Utrecht
Dhr. J. Bogerd MBA, Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Utrecht
Mr. J. H. C. van Zanen, Burgemeester van Utrecht
Dhr. J. Schillings, Directeur HKU Conservatorium van Utrecht
Mw. M. van Merriënboer, Directeur Parnassos Cultuurcentrum
Lokale comités
Comité Amsterdam
Ulrike Weller
Ariane Zwiers
Robert Weller
Jacob van der Vlugt

Studentencomité Amsterdam
Ruben van der Ven
Ivo Lemken
Rosa Lokenberg
Sebastiaan ten Kate
Pagina | 14

Comité Eindhoven
Cecilia van der Zeeuw-de Boer
Olga Bierens de Haan
Aimée van Dobben-Rodenburg
Grieta van der Weg

Studentencomité Eindhoven
Sabine Jongerius
Anoek de Jonge
Wouter Kuyper
Jasper van Noort
Luuk Meeuwis

Comité Enschede
Elles Grobbe
Rietje Roex-Lemmens
Michele Sidener

Studentencomité Enschede
Niek Wattel
Jorine Oosting
Rosalie de Zeeuw
Robin Waterval
Vera Stakenborg

Comité Groningen
Lynette Vos
Gerrit-Jan van de Braak
Klaas van der Lingen
Sebastiaan Dulfer

Studentencomité Groningen
Jarick Bruinsma
Loes van Oosterhout
Jan Krol

Comité Leeuwarden
Jacques Malschaert
Albert Sikkema
Lies Willers

Studentencomité Leeuwarden
Reinder Boomsma
Dineke Krol

Comité Leiden
Frank Brunnekreeft
Sisca van der Hell
Marjolein Siemens
Saskia Baatenburg

Studentencomité Leiden
Noah Stunt
Heleen Jalink
Lily Jalink
Rose Horstman

Comité Maastricht
Anna Huijnen
Stijn Waterval
Hans Keizer
Willem Jansen

Studentencomité Maastricht
Hugo Pieters
Dite de Jong
Camiel Lemmens

Comité Nijmegen
Laurent Mostart
Piet van Kalmthout
Tom van Nouhuys
Henriëtte Honee
Aly Spelde
Tineke Meijs
Walter van Suijlekom

Studentencomité Nijmegen
Tjeerd Broerse
Celis Tittse
Kirti Singh
Frank Buschman
Tim Huijbregts
Sanne van Dijk
Femke Kuiper

Comité Rotterdam
Max Oosterhuis
Petra Drop - Frets
Katinka Kamerman
Ina Pannekoek-Dubois

Studentencomité Rotterdam
Maartje Koch
Berend van Gurp
Jasper den Hond
Emma Koch
Marit Dieters
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Comité Someren
Bernadette Raymakers – van den Heuvel
Mieke Storms
Jan Peters
Ludy Schakenraad-Beuvens
Comité Utrecht
Ineke Brunt
Liesbeth Blankhart
Janneke Ouwerkerk

Studentencomité Utrecht
Sander Beens
Janne Brakkee
Sarah Verbandt
Paula Oldhoff
Sofie Jansen
Laurens Haverkate

Financiële ondersteuning
Bedrijven
Antargaz
Apotheek Groesbeek
Boer en Croon
CHDR
CPO
Crowe Horwath
De Variabele Vastgoedservice
Dierenkliniek Broerdijk
Entrée
Hoes Errogas
Loyens & Loeff
Strong Reasons Interim Management
Uitzendbureau de Werkstudent
Werkwijzer Uitzendbureaus

Fondsen
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Fonds Podiumkunsten
Iona Stichting
VSB Fonds
August Fentener van Vlissingen Fonds
Fonds voor Cultuurparticipatie
Amsterdams Fonds voor de Kunsten
Elise Mathilde Fonds
Elisabeth Strouven Fonds
Van Cappellen Stichting
Gemeente Rotterdam
Van den Berch van Heemstede Stichting
Stichting Universiteitsfonds Twente

Universiteiten
Erasmus Universiteit Rotterdam
Maastricht University
Radboud Universiteit Nijmegen
Rijksuniversiteit Groningen
Rijksuniversiteit Groningen / Campus Fryslân
Technische Universiteit Delft
Technische Universiteit Eindhoven
Tilburg University
Universiteit Leiden
Universiteit Twente
Universiteit Utrecht
Universiteit van Amsterdam
Vrije Universiteit Amsterdam
Wageningen University & Research
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Organisatorische ondersteuning
Xiom Food & Events
Frederieke Hoitink
Krol Reizen
Mark en Esther Hikspoors
Matthijs Kappers
Nederlands Studenten Kamerorkest 2020
Mark Postma
Wilko Martens
Corina de Boer

Léa Amann
Certified Services
Ian Reijnders
Jakob Grüter
Studium Generale
Pieter de Koning
Tjitske Schokker
Tineke Grootenboer

Concert Aken
Professor Dr. Ute Habel
Anne Paustenbach
Moritz Kampmann
Marcel Thiel
Christina Bausch
Clemens Baumeister

Concert Luxemburg
Han-Maurits Schaapveld
Ank van der Biezen
Richard Sagrillo
François Carbon

Bijzonder Concert
Johan Camps
Mieke van der Ven
Marjon Franken

Educatie
Ine van der Ven

Artistieke ondersteuning
Marieke Kosters
Hugo Bouma
Aniek Schuitemaker
Wouter Kuyper
Tjeerd Broerse
Niek Wattel

Douwe Zuidema, bibliothecaris KCO
Niels Jacobs
Martijn Vincken
Sebastiaan Haverkate
Siebren van Noort
Camille Gulikers

Repetitoren
Carla Meijers
Aisling Casey
Harmen de Boer
Ronald Karten
Rolf Verbeek
Tonnie Kiviets
Raymond Munnecom

Peter Wolterinck
Peter Bogaert
Frank Brakkee
Rene Geesing
Peter Leerdam
Herman Draaisma
Joan Berkhemer

Materiële ondersteuning
Tympro
Nationale Jeugdorkesten Nederland
Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Esther Halter
Harmonie l’Union Fraternelle
Simeon Bodden
Bartholomeus Gasthuis

De Brauw Blackstone Westbroek
NPO Radio 4
Parnassos Cultuurcentrum
Harmonie Sub Umbra
Eline Schrama
CREA Amsterdam
Davo van Peursen
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Insomnio Trio
Adams Musical Instruments
Pustjens Percussion Products
Excelsior Wassenaar
VU-Orkest

Concertomedia
Albersen
CMC Nijmegen
Koninklijk Concertgebouworkest

Bloemen en geschenken
Utrecht: Banketbakkerij Blom
Groningen: Finance Solutions
Leiden: Bloemenhuis Duivenvorden
Nijmegen: Bloemist Het Molentje
Maastricht: Chocolatier Friandises
Amsterdam: Ivy Flowers Amsterdam

Lunches
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
Leeuwarden: NHL Stenden Hogeschool
Leiden: Universiteit Leiden
Eindhoven: NXP Semiconductors
Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen
Rotterdam: Erasmus Universiteit
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam
Maastricht: Maastricht University
Enschede: Universiteit Twente

Nafeesten
Groningen: Rijksuniversiteit Groningen
Rotterdam: Loyens&Loeff
Amsterdam: Uitzendbureau de Werkstudent
Creatieve ondersteuning
Jacob van der Vlugt
Ruben Wiering
Joël Kouthoofd
Hans Wasmus
Veerle Bastiaanssen
Milagro Elstak
Hidde Hoogstraten
Hein van Eekert
Bianca Holtman
Raad van Toezicht
Bonne Datema
Nynke Jansen
Roland Kieft
Stichting Vrienden van het Nederlands Studenten Orkest
Matthijs Lamberts
Jan Wouter Brunings
Frank Brunnekreeft
Reinout de Boer
Anneke Marsman
Anoek de Jonge
Kascommissie
Martijn Keijzer
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Tammo Zijlker
Debora Kole
Rogier Strijbis
Fransien Woltjer
Marlijn Peuker
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5. Nederlands Studenten Orkest 2020 ‘Extase’
Voorbereiding
Bestuursvorming
Halverwege maart werd Kristina gevraagd om voorzitter van het Nederlands Studenten Orkest 2020
te worden. Een week later heeft zij toegezegd. Bij de orkestleden van NSO 2017, 2018 en 2019 is
aangegeven dat zij interesse konden tonen in een bestuursjaar bij het NSO. Dat leverde een hoop
reacties op waardoor er keuze was uit een hoop gemotiveerde studenten. Bij de bestuursvorming is
rekening gehouden met de woonplaats van potentiële bestuurders ten behoeve van de nationale
dekking van het NSO, eerdere bestuurs- of commissie-ervaring, liefde voor het NSO, verhouding
man/vrouw, verschillende soorten mensen die elkaar aanvullen en vooral motivatie voor een
bestuursjaar.
Begin juli was het bestuur rond, behalve de functie van de acquisiteur. Het bleek lastig om de
acquisiteurspositie te vullen; meerdere mensen zijn hiervoor gevraagd maar hebben, om
verschillende redenen, de functie afgewezen. Al vanaf het begin van de bestuursformatie is veel tijd
gestoken in het vinden van een acquisiteur. Tijdens de zomer is daarom veel overleg geweest binnen
het bestuur en met externen hoe met deze situatie om te gaan. Meerdere mogelijkheden zijn
besproken, zoals het aanbieden van de acquisiteursfunctie als een (betaalde) stageplaats voor
bedrijfskundestudenten. Na wikken en wegen, en het blijven benaderen van potentiële acquisiteurs,
besloten we eind augustus dat het bestuur zich graag op gelijke voet met elkaar inzet voor het NSO
met evenredige motivatie. Het bestuur had zich dusdanig tot een hechte groep gevormd dat wij
besloten in deze harmonie met elkaar, met z’n zessen, verder te gaan. Het bestuur bestond uit één
bestuurslid uit Nijmegen, één uit Veldhoven, één uit Amsterdam en drie uit Utrecht, waarbij de
Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Hogeschool Leiden, Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht en Fontys Hogeschool Eindhoven werden vertegenwoordigd.
De zomermaanden hebben in het teken gestaan van het leren kennen van de organisatie,
inwerken op de individuele functies en het maken van plannen voor het project in 2020. De grote
lijnen voor het project werden uitgezet. Tijdens een overdrachtsweekend met het nieuwe en oude
bestuur in Schaijk werd uitgebreid aandacht besteed aan het vooruitzicht op een NSO-jaar met een
bestuurslid minder, een unicum. Goed beslagen ten ijs en met een grote hoeveelheid energie en
vastberadenheid begon het bestuur aan een prachtig NSO-jaar!
Speerpunten
In het afgelopen jaar hebben we ons naast de reguliere bestuurstaken gewijd aan drie grote
speerpunten:
1) Een succesvolle NSO-tournee neerzetten met één bestuurslid minder dan gebruikelijk; de
acquisiteursfunctie omvat een fulltime takenpakket dat door de rest van het bestuur opgepakt moest
worden. Het NSO is afhankelijk van sponsoring en kaartafnames door bedrijven, een belangrijke
portefeuille die doorgaans onder het beheer van de acquisiteurstaken valt. Daarnaast regelt de
acquisiteur alle lunches voor het orkest gedurende de binnenlandtournee. Na een grondige
inventarisatie welke taken essentieel zijn en wat efficiënter kan, zijn de taken onder de
bestuursleden verdeeld (voornamelijk tussen onze penningmeester, Léon Rietman, en
tourcoördinator, Jasper van Noort) en hebben we alle zeilen bijgezet om deze zo goed mogelijk te
volbrengen.
2) Financiële gezondheid behouden; dit speerpunt is een nalatenschap van bestuur 2019 dat
in onze ogen voorlopig zeer belangrijk zal blijven. Het NSO is een zeer kostbaar project, maar wordt
gerealiseerd met beperkte middelen. Kleinere en grotere verliezen sluipen er gemakkelijk in; omdat
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dit de gezondheid van het NSO niet ten goede komt hebben wij gedurende het hele jaar alles langs
een budgettaire lat gelegd. Altijd hebben wij gekeken of iets goedkoper kon en of bepaalde uitgaven
wel nodig waren. Het NSO moet het vaak hebben van de gunfactor en (gedeeltelijk) vrijwillige
bijdragen van anderen, dit hebben we dan ook veel aangesproken.
3) Nieuw comité Maastricht opzetten; aan het begin van het bestuursjaar was het voormalig
plaatselijk comité Maastricht gestopt met hun activiteiten voor het NSO. Aan ons de taak een nieuw
comité op te zetten met als doel om een duurzame samenwerking voor het NSO in de komende jaren
neer te zetten. Na inventarisatie van ons netwerk in Maastricht en een plan van aanpak wie op welke
wijze te benaderen en hoe voor te bereiden in de aanloop naar de concertdag, zijn we hiermee aan
de slag gegaan.
4) Engelstalige website opzetten; in 2019 is er een prachtige nieuwe website gebouwd door
Non-Stop Collective. Omdat het NSO ieder jaar veel internationale potentiële auditanten aantrekt en
buitenlandse concerten geeft, hebben wij als doel gesteld om een Engelstalige website op te zetten.
Onze persvoorlichter, Anne Sophie Fransen, zag dit als een mooi uitgangspunt om informatie over
het NSO nog toegankelijker te maken
Programmakeuze
In mei 2018 heeft Julia Dhert het contact met Manoj Kamps opgestart om te gaan brainstormen over
het programma. Na veel verschillende ideeën is uiteindelijk (inmiddels al in contact met opvolger
Niek Wattel) Le Sacre du Printemps voorgesteld. De Sacre is voor het laatst in 2012 gespeeld en is,
mede door de grootse bezetting en de spectaculaire sfeer, een NSO-werk bij uitstek.
In samenhang met dit hoofdwerk gaf Manoj aan dat hij graag met Katharine Dain en Rick van
Veldhuizen wilde samenwerken. Beide kende hij al goed en hij voorzag dat deze combinatie zeer
succesvol zou zijn voor het NSO. Hiermee is de keuze gevallen op het ‘Vorspiel’ en de ‘Liebestod’ uit
Tristan und Isolde van Richard Wagner. Rick van Veldhuizen is gevraagd een stuk te schrijven dat
Wagner met Stravinsky zou verbinden. Dankzij de grote inzet van Rick en Manoj om een sterke
aanvraag te schrijven voor het Fonds Podiumkunsten, is onze aanvraag voor deze
opdrachtcompositie in één keer goedgekeurd. Half mei 2019 werd dit programma aangekondigd
door middel van een filmpje op onze facebookpagina.
Grafisch vormgever
In de zomer plaatste onze persvoorlichter, Anne Sophie Fransen, een vacature voor een grafisch
ontwerper online. In twee rondes hebben we uit de vele respondenten uiteindelijk Studio LookOut
gekozen, omdat hun jonge uitstraling, motivatie en voorbeeldontwerp het beste paste bij hetgeen
wij naar op zoek waren. In relatie tot het thema ‘Extase’ zijn we uiteindelijk tot een ontwerp
gekomen van een kleuruitspatting met daarvoor een (genderneutraal) mensfiguur dat met een
dynamische houding in het oog springt.
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De posterontwerpen van Studio LookOut

Officiële overdracht
Op 4 september 2019 vond de officiële overdracht plaats, de vergadering waarin het oud-bestuur
hun jaar verantwoordt naar de Raad van Toezicht en het nieuwe bestuur hun globale plannen voor
het komende jaar presenteert. De Raad van Toezicht was lovend naar het bestuur van NSO 2019
vanwege de goede resultaten van hun harde werk. De Raad van Toezicht was eveneens positief over
het plan dat bestuur 2020 presenteerde om het bestuursjaar zonder acquisiteur in te richten. De
tendens om verstandig te blijven budgetteren bleef aanhouden vanuit het vorige jaar, dus nam het
bestuur zich voor hier veel aandacht aan te besteden.
Orkestbezoeken en constitutieborrel
De gehele maand september en begin oktober
zijn orkesten door het hele land bezocht om
het project van NSO 2020 aan te kondigen en
orkestleden door het hele land te
enthousiasmeren voor de audities. De
auditieflyer die door Studio LookOut was
gemaakt, viel enorm op.
Begin oktober was de constitutieborrel
van het NSO. Deze vond dit jaar plaats in Café
Otje in Utrecht. Voor deze borrel waren, naast
Auditieflyer
onze ouders en beste vrienden, alle
studentenorkestbesturen en bestuursleden De auditieflyer
van voorgaande NSO besturen uitgenodigd. De opkomst was overweldigend en het was een zeer
gezellige avond. De pedel was cellist Rosa Lokenberg, die alle gasten op traditionele wijze voorstelde
aan het bestuur. Zo was er direct contact met alle verschillende studentenorkestbesturen in
Nederland. Het zorgde voor een prettige samenwerking tussen NSO bestuur en andere
orkestbesturen gedurende de rest van het jaar.
Kennismaking bestuur en artistiek trio
In oktober heeft het bestuur kennisgemaakt met
het artistiek trio door samen te lunchen. Op deze
informele manier kon iedereen elkaar leren kennen
en onder het genot van een hapje en een drankje
brainstormen voor onze plannen voor NSO.
Katharine Dain kon helaas niet aanwezig zijn, maar
in onze gedachten was zij er uiteraard bij!
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De lunch met Manoj en Rick: op de bierviltjes staat ‘Katharine’

Zaal-, rector- en comitébezoeken
In het najaar zijn door (een afvaardiging) van het bestuur alle lokale comités, rectores magnifici
en zalen bezocht.
De lokale comités zijn allen bezocht in de periode tussen 27 september en 19 november
2019. Het bestuur was bij bijna alle bezoeken compleet aanwezig. Bij de bezoeken hebben bestuur
en de comités kennisgemaakt, werden de leerpunten uit de evaluaties met eerdere besturen
gehaald, presenteerde het bestuur de plannen voor de komende tournee en werden de taken
verdeeld tussen comité en bestuur. Overal werd het bestuur warm onthaald. Bijzonder was dat
sommige comités al jaren samenwerken en alle activiteiten tot in de puntjes uit hun hoofd wisten,
waar andere comités nog zoekende zijn. Een nieuw comité Maastricht is opgezet en half december is
er een vergadering geweest om alle punten omtrent de concertdag met een afvaardiging van het
comité door te spreken. De samenwerking was zeer succesvol, al helemaal voor een gloednieuw
comité!
Ook alle zalen die door de tournee van NSO 2020 zouden worden aangedaan zijn in het
najaar van 2019 bezocht, door de voorzitter samen met afwisselend de orkestchef en
tourcoördinator. Bij deze afspraken zijn de dagplanningen en afspraken met de zaal tot in detail
doorgelopen zodat het draaiboek zo precies mogelijk gemaakt kon worden en de tournee zo soepel
mogelijk zou verlopen.
Tot slot heeft bestuur, altijd de voorzitter samen met een bestuurslid -bij voorkeur van de
betreffende Universiteit-, alle rectores magnifici van Nederland aangedaan. Tijdens deze
ontmoetingen is kennisgemaakt, zijn de plannen voor NSO in 2020 uit de doeken gedaan en is
gezocht naar manieren waarop de universiteiten en het orkest kunnen samenwerken. Door alle
rectores magnifici is wederom steun uitgesproken voor het project. Daarnaast waren zij zeer
enthousiast over de artistieke lijn van het programma en het thema ‘Extase’, dat zij gedurfd, boeiend
en prikkelend vonden.
Sponsoring
Wegens het feit dat er dit jaar geen acquisiteur in het bestuur was is een inventarisatie gemaakt met
de essentiële taken van deze functie, met efficiëntie als voornaamste pijler. De focus lag op het
behouden van de vaste sponsoren, het sluiten van kaartendeals met bedrijven en verenigingen en
het sluiten van slimme deals in natura. Zo is er een succesvolle sponsoring in natura met Adams
opgezet. Vaste sponsoren toonden begrip voor de situatie; gelukkig is het goed gelukt het contact te
laten onderhouden door de penningmeester, Léon Rietman, en de tourcoördinator, Jasper van
Noort. Deze situatie gaf het bestuur daarbij de gelegenheid om kritisch naar de acquisiteursfunctie te
kijken met de blik op volgende jaren. In voorjaar 2020 zal daarom een aangepaste invulling van de
acquisiteursfunctie geformuleerd worden.
Club van 100
In 2017 is de Club van 100 opgericht, een manier waarop particulieren of bedrijven middels een
fiscaal voordelige manier een donatie aan het NSO, een culturele ANBI, kunnen doen. We merken
dat met name oud-NSO’ers en goede relaties die het NSO een warm hart toedragen zich bij een Club
aansluiten om zo direct een mooie bijdrage voor de organisatie te kunnen doen. Het beoogde doel
was om de Club van 100-leden uit te breiden met één nieuw lid (naar 22 leden in totaal), maar
dankzij een uitbreiding van drie nieuwe leden zijn er momenteel 24 leden in totaal!
Audities
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In totaal zijn er drie auditierondes georganiseerd voor NSO 2020. Voorafgaand aan de eerste
reguliere auditieronde zijn er concertmeesteraudities gehouden, maar helaas kon hier toen geen
concertmeester aangenomen worden. Ook de rondes erna was het lastig om een geschikte
concertmeester te vinden, maar uiteindelijk is Jelmer Strijkstra vlak voor de derde auditieronde
aangenomen als concertmeester van NSO 2020. De
landelijke promotie die voor de audities gedaan is
bestond uit het bezoek van het landelijk bestuur
aan alle studentenorkesten, het zeer actief
promoten op social media en mond-totmondreclame binnen orkesten en tussen bestuur
en musici.
Alle audities hebben in Utrecht of
Amsterdam plaatsgevonden, in tegenstelling tot
voorgaande jaren waarbij de audities verspreid
plaatsvonden. Tijdens de eerste auditieronde in Klokhuis filmt in de auditieruimte
Utrecht is Het Klokhuis langsgekomen om een item over orkesten te maken. Dit item wordt later
gepubliceerd dan het project van NSO 2020, maar met het oog op een ‘tijdloos’ item zal dit
desondanks leuk zijn om terug te zien!
Ondanks het grote enthousiasme voor het programma van NSO 2020, bleek het lastig het
orkest te vullen. De voornaamste reden hiervoor is dat steeds meer studenten gebonden zijn aan een
zekere tijdslimiet waarbinnen zij hun studie dienen af te ronden. Men kan zich steeds minder uitloop
veroorloven en het is niet altijd mogelijk gebleken om met de universiteit tot een aangepast
studietraject te komen. De orkestchef, Hedwig Kok, heeft met hulp van het hele bestuur veel werk
verzet om zoveel mogelijk auditanten aan te trekken. Na de auditierondes zijn de openstaande
plekken gevuld met invallers, dit heeft de pret tijdens de NSO-maand gelukkig niet gedrukt!
Projectlancering en comitéconferentie
Op 16 november 2019 vond de Projectlancering plaats in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.
Tijdens deze Projectlancering presenteerden we als bestuur de plannen die tot dusverre gesmeed
waren voor ons project in het bijzijn van familie, vrienden, oud-bestuurders, comitéleden,
stucoleden, Raad van Toezicht, Club van 100 en andere relaties.
In de ochtend is een comitéconferentie georganiseerd die, ondanks een redelijk lage
opkomst, zeer succesvol was. Comité- en stucoleden werden gevraagd in verschillende
samenstellingen te brainstormen over vier onderwerpen (continuïteit comité/stuco, acquisitie,
kaartverkoop en donaties werven voor Stichting Vluchteling Student UAF) aan de hand van een
denkbeeldig concert in ‘Bierstad’. De bevindingen werden tijdens de plenaire terugkoppeling
meegeschreven in de PowerPoint-presentatie, die na afloop naar alle comités verstuurd is. De
deelnemers hebben aangegeven de conferentie een nuttige bijeenkomst te vinden en dit volgend
jaar weer te willen.
De Projectlancering in de middag was een succes: Manoj Kamps en Rick van Veldhuizen
waren aanwezig om zich te laten interviewen door orkestchef Hedwig en Katharine Dain had een
filmpje ingestuurd om zich voor te stellen. Het publiek werd meegenomen in de tijdlijn van het prille
begin, de programmabekendmaking, naar het NSO-project in de toekomst. Hierbij werden de
bekendmakings-filmpjes
van
het
programma en thema getoond, werd
het thema ‘Extase’ nader uitgelegd en
was het publiek getuige van de
bekendmaking
van
de
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Projectlancering

buitenlandbestemmingen, die op dat moment live ging! Studio LookOut was aanwezig om hun
grafisch ontwerp toe te lichten en verder was er ruimte om onze partners, het NMF en Stichting
Vluchteling Student UAF, uit te lichten. De Projectlancering had een muzikaal intermezzo, van een
cellokwartet bestaande uit cellisten uit het huidige en vorige bestuur. Ter afsluiting speelde het
bestuur Le Sacre du ProLa, een speciale bewerking geschreven door orkestchef Hedwig voor altviool,
drie cello’s, hoorn en slagwerk. Met dit ludieke stuk werd de borrel ingeluid waar iedereen onder het
genot van een drankje met elkaar na kon praten. De algemene indruk was dat de Projectlancering
professioneel, maar vooral heel leuk was vormgegeven. Door dit succesvolle evenement is bij velen
de interesse voor het project nog sterker aangewakkerd!

Repetitieweekend
De aangenomen orkestleden ontmoetten
elkaar
voor
het
eerst
op
het
repetitieweekend in december 2019. Het
repetitieweekend
vond
plaats
in
groepsaccomodatie ‘De Hoof’ in Someren.
Tijdens dit weekend is er onder leiding van
Manoj Kamps twee dagen intensief
gerepeteerd en onderling kennisgemaakt.
Ondanks het feit dat het orkest nog niet
volledig gevuld was, hebben de orkestleden
veel plezier beleefd en een goede start Eerste kennismaking op het repetitieweekend
kunnen maken. Naar aanleiding van het weekend hebben invallers zich zelfs nog aangemeld voor de
audities! Naast Le Sacre du Printemps heeft het orkest dit weekend kunnen proeven van de warme
klanken van Wagner en de opdrachtcompositie van Rick van Veldhuizen. Manoj is met de musici
dieper in de muziek gedoken om van alle individuen een orkest te smeden. Na het repetitieweekend
wisten alle musici waar ze nog individueel aan moesten studeren voordat de repetitieperiode op 30
januari 2020 zou beginnen.
Kaartverkoopborrels
In de maand januari zijn diverse kaartverkoopborrels georganiseerd door de lokale comités. Deze
borrels worden door de lokale comités ingezet als manier om kaartverkopers en gastgezinnen voor
het aanstaande NSO-project te enthousiasmeren. Het bestuur verzorgt tijdens deze avonden
presentaties over de plannen van het project en ook muzikale acts. Het publiek wordt geprikkeld
door presentaties over de achterliggende gedachte van het programma en thema. Ook hier werd
door het bestuur Le Sacre du ProLa opgevoerd, wat erg goed werd ontvangen. De
kaartverkoopborrels waren dit jaar in Eindhoven en Nijmegen, waar het al jaren een traditie is en ook
heel goed georganiseerd is. In Leiden en Leeuwarden waren aanvankelijk ook kaartverkoopborrels
gepland, maar deze zijn door een lage opkomst helaas geannuleerd.
Samenwerking Nationaal Muziekinstrumenten Fonds
Sinds 2011 bestaat er een samenwerking tussen het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds en het
NSO. In deze samenwerking stelt het NMF diverse strijkinstrumenten en enkele bijzondere
blaasinstrumenten beschikbaar aan het NSO. Diverse strijkers en de basklarinettist hebben hier
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dankbaar gebruik van gemaakt. Dit leverde een prachtige klank in het strijkorkest op en verhoogde
voor een heel aantal strijkers het speelplezier.
De tournee
Thema
Sinds enkele jaren koppelt het NSO het jaarlijkse project aan een eigen thema. Zo kan ieder jaar een
project gevormd worden met een unieke identiteit en verbindt het thema als rode draad de
programmering en artistieke samenwerking tot een uniek geheel. In 2020 is gekozen voor het thema
‘Extase’.
Met het thema ‘Extase’ worden parallellen getrokken tussen het programma en de sfeer die
hiermee in de concertervaring wordt gecreëerd, alsmede de ervaring voor studenten om met het
NSO mee te kunnen spelen. Studenten die eerder mee hebben gedaan omschrijven de NSO-maand
veelal als de tijd van hun leven en een unieke ervaring die ze niet hadden willen missen. Een maand
lang kunnen zij zich met een grote groep leeftijdsgenoten met een gedeelde passie terugtrekken in
een “bubbel”, waarin zij hun dagelijkse, studerende leven even parkeren en niets anders centraal
staat dan muziek. Het meespelen met het NSO geeft de muzikale ontwikkeling een krachtig impuls
waar de musici hun leven lang nog profijt van hebben. De ervaring om samen in korte tijd een
programma op zeer hoog niveau in te studeren en avond na avond in de mooiste concertzalen van
Nederland ten gehore te brengen geeft bovendien, ondanks de hoge inspanning, een enorm plezier.
Binnen het programma zijn er grote verschillen in de muziekstijl, maar tegelijkertijd is er een
sterke samenhang tussen de stukken. Lichamelijkheid, sensualiteit en oerkracht staan centraal en de
overgave aan het onvermijdelijke wordt verklankt, niet alleen in hoogromantische liederen maar ook
in spannende muzikale verstrengelingen en primitieve kakofonieën. De orgastische – en dodelijke –
kracht van zowel Isoldes liefde voor Tristan als het aardse, vleselijke offer dat aan het einde van Le
Sacre du Printemps gebracht wordt, worden gecombineerd in unde imber et ignes van Rick van
Veldhuizen. Het fysieke kan duister en gewelddadig zijn, maar ook verlossing en genot brengen. De
abstracte sfeer van het bovengenoemde als geheel is een belangrijk aspect geweest in de keuze voor
het thema ‘Extase’, omdat dit niet zozeer iets concreets omlijst, maar eerder een atmosfeer creëert.
Het thema ‘Extase’ heeft betekenis voor eenieder omdat ieder mens een eigen herinnering of
associatie heeft met dit woord. Het thema is niet alleen toepasselijk voor jongeren, als verwijzing
naar het jong-zijn, de groeiende party-cultuur en de behoefte om zich door ultiem genot los te
maken van de toenemende prestatiedruk in het dagelijks leven. Het thema kan ook associaties
oproepen met herinneringen, mijlpalen, levensgebeurtenissen en anderszins bijzondere
belevenissen. Ook voor het publiek zullen de concerten daarom ongetwijfeld verrijkende ervaringen
zijn.
Repetitieperiode
Op 30 januari 2020 begon voor de leden de projectmaand echt. Sinds het repetitieweekend is er hard
individueel gestudeerd, een eis om zo in de repetitieperiode vooral bezig te kunnen zijn met de
groep in plaats van individueel noten te
verbeteren. Iedere student had ook de laatste
zaken rondom studieverlof geregeld, met meer of
minder moeite. Met een maand muziek en
gezelligheid in het vooruitzicht was de sfeer
opgewekt. Tien dagen lang is er aan het
ambitieuze programma gewerkt. Van ’s ochtends
10:00 tot ’s avonds 22:30 werd met grote
concentratie gerepeteerd, afwisselend in

Manoj Kamps aan het werk
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samenstelling; als geheel orkest, strijkers en blazers gescheiden of zelfs met iedere sectie apart. Deze
gescheiden repetities werden geleid door repetitoren uit de grote beroepsorkesten. Componist Rick
van Veldhuizen was vrijwel de hele week aanwezig om samen met het orkest, Manoj Kamps en
Katharine Dain in zijn compositie te duiken en vragen van het orkest te beantwoorden. Tijdens de
repetitieperiode hebben we voor de twaalfde keer op een rij genoten van de kookkunsten van Xiom
Food & Events, het cateringbedrijf van cellist Simon de Winter. Iedere dag zorgden zij voor drie
gezonde en gevarieerde maaltijden, onmisbaar tijdens deze intensieve tijd!
Zoals al jaren de traditie is, werd ook dit jaar in parade een bezoek gebracht aan het
gemeentehuis en burgemeester Blok van Someren. Niet alleen zorgde de muziek gedurende deze
tien dagen voor een goede groepsdynamiek, ook werd het orkest een hechte groep tijdens de
feestjes in de bar en de kelder. Dit alles leidde tot een goed resultaat en de generale repetitie op
zaterdag 8 februari legde – onder toezicht van familieleden van het bestuur – de basis voor een
schitterende concerttournee.
Tournee
Na een bruisende en intensieve repetitieperiode is het orkest er klaar voor om op tournee te gaan.
Het eerste concert was traditiegetrouw in Someren; na een prachtige avond met staande ovatie
vertrok het orkest de volgende dag. Met twee touringcars voor de orkestleden en een vrachtwagen
voor de instrumenten begon de tour door Nederland, Duitsland en Luxemburg. Achtereenvolgens
speelde het NSO in Eindhoven, Leiden, Aken, Nijmegen, Rotterdam, Groningen, Maastricht,
Leeuwarden, Utrecht, Luxemburg, Enschede en tot slot in Amsterdam. Ieder jaar is het magisch om in
al die verschillende steden te spelen, in prachtige zalen met elk hun eigen klank en allure.
In iedere concertstad, evenals de buitenlandbestemmingen, werd het NSO warm onthaald.
Elke dag bleek weer hoeveel mensen er betrokken zijn bij de organisatie van dit geheel, zonder hen is
het NSO nergens. Het programma en het niveau van het orkest werd zeer goed ontvangen en men
vond het concert niet te lang. Het NSO blijft zijn publiek imponeren, telkens met een nieuwe
identiteit. De concerten zijn daarbij de kerngelegenheden om publiek en relaties, zoals sponsoren,
aan zich te binden.
Voor de tweede keer werd de vernieuwde tourneestructuur gehanteerd, die in 2019
geïntroduceerd is, waarbij twee keer tussen de binnenlandconcerten door in het buitenland wordt
gespeeld. Opnieuw is bewezen dat dit de spanningsboog enorm ten goede komt; de artistieke lijn
heeft zich ononderbroken doorgezet tot aan het laatste concert in Het Concertgebouw in
Amsterdam. Een betere manier om de tournee af te sluiten is er niet!
Wolfgang
Dit jaar werd voor de vijfde keer samengewerkt met Wolfgang. Dit is een app waarmee het publiek
kan meelezen met wat er op het podium gebeurt. Deze app werd bestuurd door orkestleden die in
de betreffende stukken even niet meespeelden en daarvoor een speciale training hebben gekregen
van Wolfgang. De reacties uit de zaal waren over het algemeen positief, voornamelijk van de wat
minder doorgewinterde concertbezoeker. In tien van de elf Nederlandse steden is Wolfgang gebruikt
(alle steden behalve Someren) en het gemiddeld gebruikerspercentage lag tussen 10-15%.
Bijzonder Concert voor blinde en slechtziende kinderen
Ieder jaar kiest het NSO een speciale doelgroep uit die normaal gesproken niet in staat is naar een
van de concerten te komen. Zo is er in eerdere edities gespeeld voor kinderen uit krachtwijken en
voor eenzame ouderen. Dit jaar is in Grave een aangepast concert gegeven op een school voor blinde
en slechtziende kinderen van Visio. In een aangepaste bezetting werden fragmenten van de Sacre
gespeeld, met uitleg van Jasper van Noort, de tourcoördinator, aan de kinderen. Verschillende
instrumenten en instrumentgroepen kwamen aan bod en er werd veel aandacht besteed aan
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effecten die in de muziek te horen waren. Na het concert was er een “voelsessie”, waarbij kinderen
instrumenten konden ervaren door ze te voelen en ernaar te luisteren. Bijzonder was hoe kinderen
hun zintuigen creatief inzetten om muziek te ervaren, bijvoorbeeld door hun hoofd in een tuba te
steken terwijl daar zachtjes op wordt gespeeld om de vibraties te kunnen voelen. De kinderen, maar
ook hun begeleiders en de orkestleden hebben enorm genoten van deze belevenis.
Promotie
Promotie via social media wordt steeds belangrijker voor het NSO, aangezien deze trend al langere
tijd gaande is. Het NSO heeft, vooral tijdens de tournee, goede media-aandacht gehad, waardoor
vele bezoekers de concerten hebben bezocht. Als grootste en bekendste studentenorkest van
Nederland heeft het NSO op het gebied van sociale media een voorbeeld aan vele orkesten kunnen
geven. Via een eigen Facebook, Instagram en YouTube-account heeft het NSO meer dan 8.300
volgers en kan zo op directe wijze een grote groep geïnteresseerden bereiken. Naast deze directe
wijze heeft het NSO dit jaar ook op indirecte wijze veel mensen bereikt door orkestleden actief alle
content op social media te laten delen. In enkele steden is het concert gerecenseerd (Eindhoven
[NRC], Groningen [De Groene Amsterdammer] en Utrecht [Trouw]) en verder is het NSO uitgebreid
aan bod gekomen in Het Parool en de Groene Amsterdammer. Voorafgaand aan twee concerten
(Leeuwarden en Utrecht) is er gespeeld op de desbetreffende NS-stations. In samenwerking met de
NS is ook een filmpje geplaatst op de schermen in de treinen door heel Nederland in de laatste
weken voorafgaand aan de concerttournee. Tot slot is het concert in Utrecht op woensdag 19
februari live uitgezonden op Radio 4.
Educatie
Het NSO heeft educatie hoog in het vaandel staan. Voor cultureel Nederland is het van groot belang
dat jongeren geënthousiasmeerd raken voor klassieke muziek en zelf een instrument gaan bespelen.
Voor jonge kinderen en jongeren geeft het dan ook een grote prikkel om studenten zo enthousiast
aan de slag te zien. Vier basisscholen hebben dit jaar repetities van het NSO bijgewoond in Someren.
Tijdens deze repetities is er door dirigent Manoj Kamps aandacht gegeven om de kinderen dichtbij
het orkest te brengen en hen de vele klankkleuren van een orkest te laten horen.
Afwikkeling
Financieel
Voor de financiële resultaten en cijfers van het project NSO 2020 verwijs ik u graag naar het
financiële jaarverslag, opgesteld door penningmeester Léon Rietman.
Stichting Vrienden
Ook dit jaar is er tijdens de concerttournee weer hard gewerkt door de leden van het NSO om
nieuwe vrienden te werven voor het NSO met een resultaat van 94 nieuwe vrienden. De stichting
heeft als doelstelling om een reserve op te bouwen die het NSO een jaar lang kan laten draaien in
tijden van financiële nood. Daarnaast steunt de stichting het NSO bij langetermijninvesteringen. Er
was dit jaar goed contact met Stichting Vrienden. De Stichting Vrienden heeft een gift gedaan aan
het NSO om tijdens de repetitieperiode van NSO 2020 gebruik te maken van duurzamere bierbekers.
In plaats van de gebruikelijke wegwerpbekers heeft het bestuur hard-plastic bierbekers aangeschaft
die hergebruikt kunnen worden en die na afloop van de tournee opgeslagen staan op het NSOkantoor. Daarnaast buigt het bestuur zich over een samenwerking met een marketingpartner om de
naamsbekendheid en bezoekersaantallen van het NSO te vergroten, waar de Stichting Vrienden aan
kan bijdragen.
Bezoekersaantallen
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Alle media-aandacht is zeer belangrijk geweest voor het bezoekersaantal van NSO 2020. Maar ook
dankzij flyer- en postercampagnes door lokale comités en samenwerkingen met studentenverenigingen en universiteiten, heeft het NSO dit jaar bijna 8.500 concertbezoekers gehad, waarvan
ongeveer 500 bezoekers in Aken en Luxemburg. Dit is vooral te danken aan de goede online
promotie, pers-aandacht, de live-uitzending bij Radio 4 en de samenwerking met We Are Public.
Goede Doelen
Sinds jaar en dag steunt het NSO zelf ook een goed doel. In de pauze en na afloop van de concerten
wordt geld opgehaald voor Stichting Vluchteling Student UAF. Het UAF ondersteunt vluchtelingen bij
werk en studie. Voor het eerst werd dit jaar gecollecteerd met behulp van ‘Tikkies’, waardoor men
niet afhankelijk was van contant geld, maar ook digitaal een donatie kon doen. Het bestuur heeft er
veel specifieke aandacht aan besteed om in iedere concertstad zoveel mogelijk geld voor het UAF op
te halen, om de duurzame samenwerking tussen het NSO en UAF te bezegelen.
Verbetering van de organisatie
Ieder NSO-jaar is er één vol leerpunten voor volgende jaren. Het bestuur streeft ernaar om te allen
tijde professioneel te werk te gaan en ieder jaar weer zet een groep vrijwillige studenten zich in om
een sublieme tournee neer te zetten. Elke stap in het NSO-jaar wordt geëvalueerd en de bevindingen
hiervan vormen centrale punten in de overdracht naar onze opvolgers. Door continue reflectie en
inzet om naar aanleiding hiervan het elke keer weer een beetje beter te doen werkt het NSO aan een
sterk en succesvol voortbestaan van de organisatie.
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